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بالتغٌر السرٌع والغٌر مخطط له تتسم  صعبة،فً مرحلة تارٌخٌة نمر  واالمهاتأٌها اآلباء •

ون بمثابة جسر متٌن منا إٌجاد أنجع السبل التً تسهم فً خلك عاللة بناءة مع أبنائنا لتك،تتطلب 

 .لٌعبروا عنه بأمان

كونكم تتواجدون فً اغلب , غدا التواصل مع األبناء عنصر رئٌسًالتطور الحاصل هذا  مع •

ن التواصل والذي ٌتطلب منكم الكثٌر من االلتزامات اتجاه أبنائكم وبالتالً ٌكواالولات بالبٌت 

من بناء جسور التواصل بٌن اآلباء العائلة ٌطفى دفئ على جو تفاهم عنه ٌومً ٌنجم معهم 

 .واألبناء

مسار  ومعرفةهمومهم م هشاركتم وتهحاجا فهمواتلكً  كممعاألبناء على التواصل تشجٌع  كمدور•

 .بهذه المرحلة تفكٌرهم

 



  
 :نهذوار اإلبنبءدبجة 

 
  

بهذه االٌام لتأمٌن حاجاتهم معهم االبناء بحاجة لمن ٌتحدث •

 :البٌولوجٌة والنفسٌة معاً منها 
 



البناءة بٌن االبن ووالدٌه لائمة على أسس واضحة كالثمة المتبادلة فالعاللة ,باألمن والطمأنٌنة  الشعور

 .رأٌه له دور هام فً تنمٌة إحساسه باألمان مع الوضع المائمواحترام ,والصراحة واالحترام 

 تجاوز ٌمكن استغاللها من لبل الوالدٌن عن طرٌك التشجٌع المادي والمعنوي لالتً و تشجٌعللالحاجه

ملء ولت فراغهم كأن ٌطلب منه المساعدة , عن بعدالدراسة التً ٌمروا بها  منها تشجٌعهم على األزمات 

 .المضمونأن ٌسرد الوالدٌن لصصاً إٌجابٌة , فً بعض أعمال المنزل

ا والثمة محبوب من الوالدٌن وأنهم راضون عنه وعن سلوكه ٌولد لدٌه مشاعر الرضلشعور بأنه ا

لف التً ٌخطئ بها كً ال تنتابه وتزداد ثمته بنفسه ضرورة تعبٌر اآلباء عن هذه المشاعر حتى فً الموا

 .مشاعر ازدواجٌة التعامل

 



ألٌام وفك شروط أدرن اآلباء ضرورة المرونة التربوٌة مع أبنائهم كونهم ٌعٌشون هذه ا

ومرالبة السابمة تختلف عما كانت علٌه  األٌام  ,وتكنولوجٌة وظروف نفسٌة واجتماعٌة 

 .له اإلحباط  تسبب كون هنان احتمالٌة ان  ها وبرامج التً ٌتابعال

 



 :انتواصم آنيبت 
 



 :اإلصغبء 

فإذا , من المهم أال ٌفعل الوالدٌن أي شًء آخر بٌنما ٌتحدث طفلها إلٌهما•

وأال , إلٌه استمعٌا مأنهله  واظهرٌأن علٌهما ,خوفه وللمه فاتحهما بموضوع 

من المهم االستماع إلى وجهة ه تمماطعوعدم , تشتت انتباهه بأي شًء آخر

 .نظره

 



 طرح األسئهة
 

نه وٌمرون به من المهم أن ٌظهر الوالدٌن ألبنائهم أنهم مهتمون ألمرهم ولما ٌعٌشو•

واًرا ٌطلع األهل وسؤالهم عن أحوالهم وٌومٌاتهم وٌمكنهم طرح أسئلة بسٌطة التً تفتح ح,

كٌف كان ٌومن؟ فهذا : مثالً ٌمكن االب أن ٌسأل ابنه:من خالله عما ٌفكر فٌه أبناؤهم 

وفً الممابل علٌكم  تجنب األسئلة التً تكون إجابتها ,السؤال البسٌط لد ٌفتح حوار طوٌل 

 .مختصرة إما نعم أو ال

 



 :االدتراو انمتببدل

ء أن من التعبٌر عن الرأي من دون التملٌل من احترام االبن، وأن ٌدرن األبنا•

هم األهل ,الصحٌح االختالف فً الرأي بشرط عدم التملٌل من احترام اآلخرٌن 

اء النموذج األول فهم عندما ٌحترمون آراء أبنائهم وتطلعاتهم فإن األبن

من المهم لذا  ,وكذلن ٌتبادلون االحترام فً ما بٌنهم, سٌبادلونهم االحترام

 .انتماد وبدونالتحدث مع االبن باحترام 

  

 



 بخصوصيبتو ىتمبواال

هً فرلته المفضلة، ورٌاضته المفضلة، ولعبة الفٌدٌو ما ,من هم أصدلائه•

 .وهواٌاتهبن باألالمفضلة لدٌه، وأسماء أصدلائه؟ من المهم االهتمام 

 



   تببدل األدبديث

عما ٌتضمن التواصل تبادل فً األحادٌث، من المهم أن ٌخبر األهل أبناءهم •

تساعد األبناء على بعض الموالف الشخصٌة والتً حدث معهم أو رواٌة 

 .ولكن ٌجب التنبه الى عدم احتكار النماش ,بكسر الحواجزالشعور 

 



 انرسبئم انمكتوبة
 

.  هنان أشٌاء ٌمكن كتابتها على الورق ولٌس بالضرورة أن تنطك بصوت عال  •

لحفاظ هذا هو السبب فً أن المراسالت الكتابٌة ٌمكن أن تكون وسٌلة رائعة ل

فتلمً الرسائل ٌكون دائًما ممتعًا إلى جانب أنه جٌد , على التواصل مع األبناء

 .اإللكترونٌة خالل شبكات التواصل من وممكن ان ترسل !  للفكر

 



 اختيبر انهذظة انمنبسبة

ابنائهم فً حالة استرخاء ٌكون األولات التً  ختٌارإعلى الوالدٌن •

 .على الحوار والنماشالمدرة ولدٌهم 

 



 انقيبو بأنشطة معًب

 من الضروري أن ٌخصص الوالدان ولت للمٌام بنشاطات مع أبنائهم، مثالً •

ه بهذه المٌام بمهمة معا كالطبخ والغسٌل وتنظٌف البٌت فهذه النشاطات  متاح

كثٌر وتمرب األهل من األبناء وتوطد العاللة بٌنهم، فغالبا ٌجري تبادل الالفترة 

 .النشاطاتمن األحادٌث بشكل عفوي وطرٌف أثناء المشاركة فً 

 



  اختيبر انكهمبت انمنبسبة

وال فائدة من لومه لذا، , ٌأتً االبن  غاضب ٌشكو أنه متضاٌك من بماءه بالبٌت•

لكلمات على الوالدٌن  عندما ٌجدوا ابنهم حزٌن أو غاضب، أن ٌحسنوا اختٌار ا

من الضروري , وتبدوا تعاطف معه وٌسمعوا إلٌه للتحدث عن مشاعره وغضبه

لتخفف عنه  أن ٌتفهم الوالدٌن مزاج ابنهم وٌعرفوا كٌف ٌنتموا الكلمات المناسبة

 .وتجعله ٌشعر بالراحة والهدوء

 



عذو إصذار األدكبو انمسبقة أو انتقهيم من أىمية 
 مشبعره

 
بعض األحٌان ال مبرر له، فً او للمهم بالنسبة للوالدٌن لد ٌبدو حزن األطفال •

على الوالدٌن أن ٌتذكروا أنه لٌس كذلن بالنسبة . بل حتى لد ٌبدو مثًٌرا للضحن

على الوالدٌن أن ال ٌحكموا على مشاعره بل على العكس، علٌهما وضع !  إلٌه

 .نفسها فً مكانه

 



 تجنب دور انشرطي 

ٌشبه على الوالدٌن التنبه إلى أن طرح األسئلة ال ٌجوز أن ٌكون بلهجة •

ز الثمة االستجواب فهذا ٌشعر األبناء بأنهم مذنبون، فٌنفرون من أهلهم، وتهت

ٌب التواصل بٌنهم، مما ٌؤثر سلباً فً العاللة بٌن األهل وأبنائهم، وبالتالً ٌغ

 .فً ما بٌنهم

 



 دور انوانذين في تشجيع األبنبء عهى انذوار

 .االبناءمع الحوار  تنمٌة فً تلعب األمهات واآلباء أدوارا مختلفة •

 .الم فً أغلب األمور ٌلجؤون  علٌها،فاألبناءفاألم تعمل كماعدة آمنة ٌمكن لألبناء االعتماد •

موا من خالل الحوار وٌلعب اآلباء دور أساسً فً النمو العاطفً واالجتماعً لألبناء فٌتعل•

وتطوٌر مهاراتهم , كٌفٌة التعبٌر عن عواطفهم وبث مكنونات صدروهم والتحكم فٌها

ضافة إلى تموٌة عاللتهم مع الوالدٌن و زٌادة الثمة بهم  .باإلإ

 



 :أىمية انذوار بين اآلببء واألبنبء
 



 

 .عما ٌجرى خارج بٌتهموبأمان من الوالدٌن لٌشعرهم بأنهم ومحمٌن ٌتاللها التً المعرفة من الحوار جزء •

 .األبناء الشعور بالضٌك عندما ال ٌفهمون ما ٌدور حولهمتجنب •

 . فعال حالة عدم التواصل معهم ٌتعرض االبناء لعدم المدرة على إجراء تواصل فً •

 .هو طرٌمة لتعرٌف األبناء بالعالم الخارجًالحوار •

ئهم ومنالشة وٌشرح كل من االب األفكار بٌن اآلباء واألبناء بالحوار ٌستطٌع اآلباء الجلوس مع أبناتمرٌب •

لى تمرٌب أفكارهم والبحث عن نماط واالبن أفكاره ومعتمداته ونظرته لما ٌجرى حالٌا، وبعد ذلن ٌعملوا ع

 .مشتركة بٌنهم

ٌتشاركون فً البحث عن الوسائل والطرق التً تعمل كما فً رسم األهداف والسعً لتحمٌمها التشارن •

 .تحمٌمهاعلى 

 



األلفاظ وعدم واختٌار وحضور استماع تهذٌب نفوس االبناء وتعلٌمهم آداب الحوار من •

 .لمبول الرأي األصوب واالستعداد رفع الصوت والبعد عن العصبٌة 

العمول استثمار لى الحوار ٌخلك أفكار نافعة فجلسات الحوار بٌن اآلباء واألبناء تعمل ع•

 .البتكار الحلول

لمعنى  آبنائهمإدران مواكبة لمستجدات الحٌاة الٌومٌة، فكم من اآلباء ٌشكو من مسألة عدم •

لى تزوٌد االباء التكنلوجٌا وعدم معرفتهم باستخدام كثٌر من أدواتها، فالحوار ٌعمل ع

ها وتطوٌعها فً بالمعلومات الحدٌثة بحٌث ٌتمكن من فهمها وٌتعلم المدرة على استخدام

 .الٌومٌةالحٌاة 

 



  
انمببدئ انرئيسية إلنشبء تواصم جيذ بين اآلببء 

 :واألبنبء
 



مهتمون ومستعدون إلجراء حوار معهم فً أي بأنهم  لالبناءرسالة الوالدٌن  •

 .ولت

بالحدٌث إغالق التلفاز وإٌماف أي عمل ٌموم به الوالدٌن عندما ٌرغب االبناء •

 .معهم

 .شًء مهم لٌمولهاالبن تجنب إجراء مكالمة هاتفٌة عندما ٌكون لدى •

لٌة فً ٌجب على الوالدٌن النزول إلى مستوى االبناء فً التحدث لزٌادة الفاع•

 .الحوار

 



اً ألن عدم إجراء حوار مع االبناء عندما ٌكون أحد الوالدٌن أو كالهما غاضب•

 .على الحوارذلن سٌنعكس سلباً 

 .وعدم مماطعتهم أثناء حدٌثهم والتعامل معهم كصدٌكلألبناء االستماع بعناٌة •

 .فٌجب مواجهة االبناء بهمعٌن إذا كان لدى الوالدٌن معرفة بمولف •

 .خرىتجنب استخدام ألفاظ غٌر الئمة فكلها ستمنع االبناء عن الكالم مرة أ•

 .تعزٌز االبناء أثناء الكالم للحفاظ على تواصل جٌد و هادف معهم•



 :نصبئخ دول دوار نبجخ مع االبنبء
 



عند التحدث مع االبناء عن , االنتماد بعناٌة ورفك ولطف  وبشكل مدروس•

 .مشكلة ٌجب إخبارهم بالبداٌة عن الجانب الصحٌح لبل البدء باألخطاء

للحدٌث حول اهتمامات األبناء المختلفة بشكل ٌومً تخصٌص عشر دلائك •

 ومشاركتهم لصص النجاح



منح األبناء الولت الكافً عند الحدٌث عن أٌة مشكلة وعدم اإلصرار •

 .على الرد فً نفس اللحظة

 .االبناء على المشاركة فً حل المشاكل العائلٌةتشجٌع •

 


