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دور احلوار الدميقراطي بني اآلباء واألبناء يف
التصدي ملشكالث األسرة

(دراست ميدانيت يف حمافظت بغداد )
م.م .وسن عبد الحسٌن شربجً

مركز أبحاث الطفولة واألمومــة  /جامعة دٌالى

مشكلت البحث :
تتصف مجتمعاتنا العربٌة وال سٌما مجتمعنا العراقيً بالطياب أليككوري عليى
أساس ان األب ٌتصف بالكمال والقوة والسلطة والنفوك وبكلك تلتقً معظيم الدراسيا
التً تناول األسرة فً المجتمعيا العربٌية عامية والمجتمي العراقيً .اصية  .حيول
تأكٌد الطاب األبوي  ،وبالتالً الطبٌعة السلطوٌة الممٌزة للعالقا األسرٌة  ،وانفيراد
الرجل بالسلطة المطلقة دا.ل النظام العربً عامة واألسرة بصفة .اصية ( .)1فيً
مثل هككا نظام ٌنتج تهمٌشا ً لدور الزوجة  ،وأالم  ،واالوالد وعدم افساح المجال لهيم
للحوار والمناقشة وابدأ الرأي فً الشؤون األسرٌة المشتركة .
ان هكا الطاب التً تتسم به ثقافتنا لٌس مقتصرا ً علٌها  ،بل هو سمة أي ثقافة
مبنٌييية عليييى االبوٌييية  ،والهٌمنييية  ،واالسيييتبداد  ،والرافيييية للمبييياد الدٌمقراطٌييية ،
القامع ة للحرٌة  ،والمبنٌة على االسيتبداد فيً حكيم الفيرد والمجتمي  .ومين نتيا ج هيك
التنش ة البطركٌة فً األسرة ،اك ٌصبح الطفل كا نا ً متلقٌا ً مسلوب االرادة (. )2
وبييكلك ان األبنييا فييً األسييرة التقلٌدٌيية نييادرا ً مييا ٌشيياركون اهلهييم اسييرارهم ،
وٌستشٌرونهم فً حل مشاكلهم  ،وكثٌيرا ً ميا ٌلجيأون اليى اقيرانهم بيدل ان ٌلجيأوا اليى
اهلهم  .وبقيدر ميا تتصيف العالقيا بالسيلطوٌة ٌميارس األبنيا والبنيا الرقابية عليى
تصيرفاتهم ومشياعرهم فيً حييور االهيل  ،كيكلك ٌميارس االهيل بيدورهم نوعيا ً ميين
الرقابة  ،فٌمتنعون عن بعض التصرفا او عن بحث االمور بحيور ابنا هم وبناتهم
( . )3أي ٌقوم اآلبا بتهمٌش دور األبنا فً األسرة مما ٌولد ابتعاد االوالد عن ابا هم

 -2اىعيبشي عْصش  ،األعشح في اىو٘نِ اىعشثوي ا افوبل اىزحو٘ه ٍوِ االث٘يوخ اىوا اىاوشامخ ٍ ،جيوخ عوبىٌ اىفنوش  ،اىن٘يوذ ،
اىَجيظ اى٘نْي ىيضقبفخ ٗاىفُْ٘ ٗاالداة  ،اىَجيذ  ، 47اىعذد  ، 3112 ، 4ص. 395
 -3عحش عذّبُ شٖبة  ،دٗس اىذيَقشانيخ في ٍ٘اجٖخ ٍانالد األعشح ،انشٗحخ دمز٘سآ غيوش ٍْاو٘سح ،جبٍعوخ ثدوذاد ،
مييخ االداة  ،قغٌ عيٌ االجزَبع  ، 3119،ص . 28
 -4د  -حييٌ ثشمبد  ،اىَجزَع اىعشثي اىَعبصش ( ثحش اعزطالعي اجزَبعي ) ثيشٗد ٍ ،شمض دساعوبد اى٘حوذح اىعشثيوخ
 ،ن 2992 ، 2ص. 292
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واللجو الى افراد غربا عن األسرة لٌبحثوا معهم مشاكلهم او االمور التً تتعلق فً
شؤون حٌاتهم ال.اصة .
فيالً عن كلك ففً الغالب االعم تبيدو العالقية بيٌن جٌليٌن ٌ ،مثيل اآلبيا احيد
طرفٌها  ،واألبنا الطرف اال.ر  ،اك تجسد هك العالقة ا.تالفا ً فيً االرا والمواقيف
تج ا كثٌر من القياٌا الكاتٌة واالجتماعٌة  ،لتصل فً بعض االحٌان الى حد صيرا
حقٌقييً بييٌن منظييومتٌن م.تلفتييٌن فييً التفكٌيير وهنييا تبييرز مشييكلة الصييرا بييٌن اآلبييا
واألبنا (.)1
وهنا ٌبرز الحل المنطقً الكي ٌمكين ان ٌحيل مشيكال األسيرة اال وهيو تطبٌيق
الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا وكلك بغٌة توطٌد العالقة بٌن اآلبا واألبنيا ،
م فسح المجال للمشاورة وتقبل الرأي اال.ر والنقد الكاتً والموجه من دون المساس
والتقلٌل من قٌمة األبنا دا.ل األسرة .
أهميت البحث :
 -1تكميين أهمٌيية البحييث فييً ممارسيية الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا
للتصييدي لمشييكال األسييرة  ،فاألسييرة هييً المكييان االول الييكي ٌتييدرب فٌييه
األبنيييا عليييى اسيييلوب الحيييوار والن األسيييرة هيييً ال.لٌييية االسييياس للبنيييا
االجتماعً فال بد من ان ٌبدأ الحوار الدٌمقراطً فً هك الوحدة االساس .
 -2تتمثل اهمٌة البحث فً االيافة العلمٌة التً ٌمكن تقدٌمها الى ما هو منشور
من ادبٌيا  ،حٌيث نيادرا ً ميا ٌطيرو موييو الحيوار اليدٌمقراطً مين بعيد
األسري .
 -3تأتً اهمٌية البحيث مين القٌمية الحقٌقٌية والحاجية الفعلٌية للحيوار اليدٌمقراطً
سوا فً مجاال المجتم بشكل عام ام فً محٌط األسرة بشكل .اص .
 -4تأتً اهمٌة البحث من اهمٌة جانبه النظري من .يالل دراسية وتحدٌيد مفهيوم
الحيوار الييدٌمقراطً دا.يل األسييرة لكيً ٌتسيينى لطيالب العلييم فيً مجييال علييم
االجتمييا التربييوي وعلييم االجتمييا األسييري التعييرف علييى ماهٌيية الحييوار
الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا .صوص يا ً ان الدراسييا العراقٌيية فييً هييكا
المجال تكاد تكون قلٌلة جدا ً .
أهداف البحث :
 -1التعييرف علييى امكانٌيية تطبٌييق الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا فييً
األسرة العراقٌة .
 -2التعرف على االثار االٌجابٌة للحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا .
 - 2عحش عذّبُ شٖبة ،اىَصذس اىغبثق  ،ص . 7
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 -3التعرف على معوقا الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا .
 -4ومن .الل التعرف على االهداف المككورة انفا ً قام الباحثة بأعطيا بعيض
التوصٌا من اجل تفعٌل الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا فيً األسيرة
العراقٌة .
فروض البحث :
 -1هناك عالقة بٌن الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنيا والتصيدي لمشيكال
األسرة .
 -2هناك عالقة بٌن تعلٌم الزوج وتغٌير توجيه األسيرة نحيو الحيوار اليدٌمقراطً
م األبنا
 -3هناك عالقة بٌن تعلٌم الزوجة وتغٌر توجه األسرة نحو الحيوار الدٌميـقراطً
م األبنا .
 -4هناك عالقة بٌن عمل الزوجة وتغٌر توجه األسرة نحيو الحيوار اليدٌمقراطً
م األبنا
 -5هناك عالقة بٌن وسا ل االعالم وتغٌر توجه األسرة نحو الحوار الدٌمقراطً
م األبنا .
 -6هنيياك عالقيية بييٌن مرونيية السييلطة االبوٌيية وتغٌيير توجييه األسييرة نحييو الحييوار
الدٌمقراطً م األبنا .
مفاهيم البحث :
 -1الدور االجتماعً -: SocialRole
نال مفهوم ( الدور) اهتماما ً كبٌرا ً من قبل علما االجتما وعلما الينفس  ،وٌعيد
الدور االجتماعً المظهر الدٌنامً السلوكً للمكانة أك عرفته اليدكتورة سينا ال.يولً
بأنه ( سلوك معٌن ٌتحتم القٌام به كما انه ٌعكيس االتجيا نحيو شيً معيٌن وال ٌوجيد
الدور اال عندما توجد ادوار ا.ر ٌتجه الٌها (. )1
وعرف اٌيا ً الدور بانه " الطرٌقة التً ٌنجز بها الفرد مستلزما المكانة او
ما ٌجب ان ٌقوم به من سلوك وفعل  ،وٌتمت به من امتٌازا وحقوو (. )2
اما التعرٌف االجرا ً لمفهوم الدور االجتماعً فهو السلوك الكي ٌقوم به الفرد اليكي
تحدد له مكانته االجتماعٌة دا.ل المجتم  ،ومن .الل دور هكا تتيح مشاركته فً
ات.اك القرارا كا الصلة بحٌاة األسرة .
 -2الحوار -: Dialogue
الحوار لغة  :مشتق من الحور  ،وهو الرجو  ،فالحوار هو  -:مراجعة الكيالم ،
والمحاورة والمجاوبة والتحاور التجاوب (. )1
 - 2د .عْبء اىخ٘ىي ٍ ،ذخو اىا عيٌ االجزَبع  ،االعنْذسيخ  ،داس اىَعشفخ اىجبٍعيخ  ، 2991 ،ص . 26
 - 3د .غشيت عيذ احَذ ٗاخشُٗ – اىَذخو اىا عيٌ االجزَبع  ،االعنْذسيخ  ،داس اىَعشفخ اىجبٍعيخ  ، 2997 ،ص . 82
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والحوار اصطالحا ً  -:هو حدٌث ٌجري بٌن ش.صٌن او اكثر (. )2
وٌعرف الحوار ( هو القدرة على التفاعل المعرفً والعاطفً والسلوكً مي اال.يرٌن
 ،وهو ما ٌمٌز االنسان عن غٌر  ،مميا ٌسيهل تبيادل ال.بيرا والمفياهٌم ونقلهيا بيٌن
االجٌال )(. )3
اما تعريفنا االجرائي للحوار
هو القدرة على التفاعل المعرفً والعاطفً والسلوكً بٌن اآلبا واألبنيا لغيرض
تبادل ال.برا بٌنهم ونقلها عبر االجٌال .
 -3الحوار الدٌمقراطً -: democratic dialogue
تعرفييه الباحثيية اجرا ٌ يا ً هييو التفاعييل المعرفييً والسييلوكً والعيياطفً بييٌن اآلبييا
واألبنا عن طرٌق المناقشة والحدٌث واعتماد اسلوب الحيوار الميرن مين قبيل اآلبيا
الكي ٌقدم النصح والمشورة فً قالب التوجٌه واالرشاد بشكل ال ٌفرط فً التشدد وال
ٌفرط بالتسيٌب واليكي ٌؤكيد عليى قٌمية الفيرد وكرامتيه وش.صيٌته االنسيانٌة  ،حيوار
متكافً ٌعطً لكال الطرفٌن فرصة التعبٌر عن الرأي وٌحتيرم اليرأي اال.ير وٌقيوم
على اساس مشاركة األبنا م اآلبا فً ات.اك القرارا دا.ل األسرة وكلك للتصدي
للمشكال التً تواجه األسرة .
 -4المشكال األسرٌة -: Family protlems
فييً البييد ال بييد ان نويييح ميياكا ٌعنييً مفهييوم المشييكلة االجتماعٌيية  ،اك عييرف "
فرانك" المشكلة االجتماعٌة بانها أي صعوبة او سيو تصيرف لعيدد كبٌير مين النياس
نسبٌا ً مما ترغيب فيً ازالتيه واصيالحه  ،وان حيل المشيكلة االجتماعٌية ٌعتميد بشيكل
وايح على اكتشاف وسٌلة لهك االزالة واالصالح ( . )3اميا المشيكال األسيرٌة فقيد
عرفها ( فوالند ) هً عبارة عن شكل غٌر سوي من اشكال االدا االجتماعً والتيً
تكييون نتا جييه معوقيية للفييرد دا.ييل األسييرة او األسييرة ككييل او المجتميي ممييا ٌجعييل
المجتم ٌعهد الى الهٌ ا والمؤسسا المعنٌة للقٌام بدور تيأهٌلً وفعيال ٌعميل عليى
توجٌه المجتم او األسرة ( .)4كما عرف المشكال األسرٌة بانها المواقف والمسا ل
الحرجية المحٌييرة التييً تواجيه الفييرد فتتطلييب منيه حيالً  ،وتقلييل مين حٌوٌتييه وفاعلٌتييه
وانتاجه ومن درجة تكٌفه م نفسه وم المجتم الكي ٌعٌش فٌه.
 - 2اعوزقاله احَوذ اىجوبمش  ،صقبفوخ اىحو٘اس األعوشث  ،ثحوش ٍْاو٘س عيوا االّزشّيوذ صwww . ashreah . net . 21
\\http:
 - 3عيَبُ خيف هللا  ,اىح٘اس في ثْبء شخصيخ اىطفو  ,اىشيبض  ،ن , 2992 , 2ص. 26
ٕ -3بّي اىغييَبُ  ،اىح٘اس  ،عَبُ  ،داس االعشاء ىيْاش ٗاىز٘صيع  ،ن ، 3112 ، 2ص . 49
 -4د .عجذ اىيطيف اىعبّي ٗاخشُٗ  ،اىَذخو اىا عيٌ االجزَبع  ،ثدذاد  ،داس اىنزت  ،ثذُٗ عْخ نجع  ،ص . 286
 - 4دمحم احَذ ٍحَ٘د اثشإيٌ ٍ ،انالد االعشح اىَصشيخ  ،ثحش ٍْا٘س عيا االّزشّذ ،
http : // www. Ejtemay . com3118
 - 5حغِ ٍصطفا عجذ اىَعطي  ،االضطشاثبد اىْفغيخ في اىطف٘ىخ ٗاىَشإقخ  ،اىقبٕشح  ،داس اىقبٕشح ،3111 ،ص 24
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اما تعريفنا االجرائي للمشكالت األسرية
فهً الصعوبا واالزما التً تحيدث بيٌن اآلبيا واألبنيا حيول قيياٌا تعيد
اساسٌة فً حٌاة األسرة .
دراساث سابقت :
لم تحصل الباحثية عليى اٌية دراسية مشيابهة فيً هيكا المجيال مميا اييطرها اليى
اللجو الى بعض الدراسا المقاربة لبحثها وهً -:
اوالً -دراسة صافٌة معٌض القرنً الموسومة " االسهاما التربوٌة للحيوار فيً بنيا
ش.صٌة الطفل المسلم وتطبٌقتها فً األسرة والمدرسة "(.)1
استهدف هك الدراسة الى ابراز بعض االسهاما التربوٌة للحوار فيً بنيا ش.صيٌة
الطفل المسلم وتطبٌقتها فً األسرة والمدرسة .
و لقد اسيت.دم الباحثية المينهج االسيتنباطً والمينهج الوصيفً التحلٌليً لالجابية عليى
اس لة الدراسة .
اما اهم االستنتاجات التي خرجت بها الباحثة من الدراسة فهي -:
 -1ان مييين اهيييم الوسيييا ل التربوٌييية التيييً تنميييً وتفعيييل الحيييوارفً الطفيييل هيييً
األسرة،لكونها اقو دعا م المجتم تأثٌرا ً فً تكيوٌن ش.صيٌةالطفل،وتوجٌه
سلوكه واعداد للمستقبل
ٌ -2سييهم الحييوار فييً اكسيياب الطفييل المفيياهٌم االساسييٌة عيين نفسييه وعيين البٌ يية
المحٌطيية شييرط ان تكييون لهييك المفيياهٌم قٌميية وظٌفٌيية فييً حٌيياة الطفييل م ي
مراعاة سٌاو النمو .
ٌ -3سهم الحوار فً غرس اال.الو والقٌم والمباد االسالمٌة فً نفس الطفل
.
ٌ -4سهم الحوار فً تنمٌة اسالٌب التفكٌر عنيد الطفيل واٌصيال المفياهٌم السيلٌمة
الى عقله واكتشاف مواهبه .
ٌ -5سهم الحوار بٌن اآلبا واألبنا فً اصالح األبنا وتهكٌب سلوكهم وٌعودهم
على الجرأة ومواجهة الحٌاة وٌساعدهم على حل مشاكلهم الم.تلفة .
ثانٌا ً -دراسة استقالل الباكر الموسومة " ثقافة الحوار األسري " (.)2
استهدف هك الدراسة تحقٌق عدة اهداف من اهمها -:
 -1التعرف على اهم الطرو العملٌة الكتساب الحوار السلٌم .
 -2التعرف على مفهوم الحوار األسري من .الل المصادر اإلسالمٌة .
 - 2صافٌة معٌض القرنً ،االسهاما التربوٌة للحوار فً بنا ش.صٌة الطفل المسلم وتطبٌقاتها
فً األسرة والمدرسة ،بحث منشور على االنترنٌ http:// www.ejtemay com.
-3استقالل الباكر ،المصدر السابق  ،ص11
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 -3التعرف على انوا الحوارا األسرٌة .
 -4التحقق من وجود عالقة بٌن ثقافة الحوار األسري وسعادة األسرة .
التحقق من وجود عالقة بٌن ثقافة الحوار األسري وبٌن الصحة النفسٌة لالبنا .
واسييتند هييك الدراسيية الييى ميينهج المسييح بالعٌنيية لجمي المعلومييا  .وقييد اسييت.دم
الباحثة عٌنة عشوا ٌة من األسر التً لدٌها ابنا فً المجتم القطري .
اما اهم االستنتاجات التي خرجت بها الباحثة من الدراسة فهي :
 -1ان الحاجة الى الحوار يرورٌة وملحة فً الحوارا األسرٌة .
 -2اهتمام االسالم بالحوار وكلك انيه ٌير ان الطبٌعية االنسيانٌة مٌالية بطبٌعتهيا
وفطرتها الى الحوار .
 -3وجود الفرو بٌن الحوار والجدل .
ً
 -4الحوار قٌمة من قٌم الحيارة االسالمٌة المستندة اساسا الى مباد الدٌن .
 -5فً الحوار احترام لرأي اال.ر .
 -6ميين قواعييد الحييوار واصييوله تحدٌييد مويييو الحييوار للوصييول الييى الهييدف
المنشود .
 -7ان فيً الحيوار مي األبنيا فا ييدة لهيم فيً الحاييير والمسيتقبل حتييى ليو كييانوا
صغارا ً .
ان من نتا ج االستبانة الموجهة لالبنيا ( )61مين اليككور واالنياث مين الف ية العمرٌية
 24 – 14سنة تبٌن التالً من اإلجابا على االستبانة -:
 -1ان اكثيير ميين نصييف عييدد الييككور ٌمٌلييون الييى الحييوار ميي ابييا هم الييككور
والعكس م الفتٌا الالتً ٌملن للحوار مي امهياتهن اكثير  ،ولكين بمجميو
االناث م الككور تبٌن ان األبنا بصفة عامية ٌمٌليون للحيوار مي االم اكثير
من االب .
 -2وتبٌن من العٌنة ان انشغال اآلبا عن ابنا هم ال ٌؤثر او ٌعٌق الحوار .
 -3تبٌن ان غالبٌة األبنا ٌشعرون بالراحة من الحوار م الوالدٌن .
 -4تبٌن ان هناك فا دة مرجوة من التواصل للحوار فً دا.ل األسرة .
 -5تبٌن ان االناث اقرب الى االقتنا من الككور من .الل المحاورة .
 -6تبييٌن ميين غالبٌيية األبنييا ميين الجنسييٌن ان وجييود الحييوار فييً األسييرة ٌزٌييدها
سعادة .
االطار النظري :
الحوار هو قٌمه مين قيٌم الحييارة االسيالمٌة المسيتندة اساسيا ً عليى مبياد اليدٌن
الحنٌيف وتعالٌمييه السييمحة يحٌيث اقيير االسييالم حرٌية الييرأي والتعبٌيير عنية وهييً حييق
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مقدس ونهج وايح دل علٌة اٌا القرأن الكرٌم كما فً قولة تعالى ((اد الى سبٌل
ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتً هً احسن ))(.)1
وسٌرة الرسول (صلى هللا علٌة وسلم )حافلة بل قا مة على الحوار والشور
كما فً قوله تعالى ((وامرهم شور بٌنهم))( .)2وقد ورد عدة أٌا واحادٌيث تبيٌن
اثر الحوار فً الفرد واألسرة والمجتم  .ففً التحاور مي األبنيا قيال تعيالى (( واك
قال لقمان البنه وهو ٌعيه))( .)3اميا فيً الحيوار مين اجيل التأدٌيب " قيال رسيول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص " اكرموا اوالدكم واحسنوا ادبهم "  .وفً الحوار من اجل التربٌة " قال عمرو بن
عتبة ٌوصً مؤدب ولد ( لٌكن اول ميا تبيدأ بيه مين اصيالح بنيً اصيالحك لنفسيك ،
فان عٌونهم معقودة بعٌنيك  ،فالحسين عنيدهم ميا استحسين والقبيٌح ميا اسيتقبح (.)4
وبييكلك ٌعييد االسييالم اول ممهييد لظهييور الدٌمقراطٌيية االجتماعٌيية بييٌن اآلبييا واألبنييا
ييمن الحقيوو والواجبيا بٌنهميا ياك ان ميين الواجيب الشيرعً ليالب تربٌية االبيين او
البن وتعلٌمهما على حد سوا يوبهكا اتيح من كلك ان االسيالم هيو اول مين ويي
البكرا االوليى لتحقٌيق الدٌمقراطٌية يالن الدٌمقراطٌية لكيً تا.يك حٌزهيا تحتياج اليى
تربٌة وتعلٌم وتمرٌن ووعً( )5وعلٌيه فيالحوار ٌعيد وسيٌلة بنا ٌية عالجٌية تسياعد فيً
حييل كثٌيير ميين المشييكال كمييا انييه الوسييٌلة المثلييى لبنييا جييو اسييري سييلٌم ٌييدعم نمييو
االطفال وٌؤدي بهم الى تكوٌن ش.صٌة سلٌمة قوٌة واٌجابٌة كميا انيه ٌيدعم العالقيا
األسرٌة بشكل عام اي عالقا اآلبيا بالبنيا وعالقيا االزواج فٌميا بٌينهم .فيالحوار
ٌسييهم فييً بنييا العالقييا االٌجابٌيية بييٌن الوالييدٌن واألبنييا حٌييث ٌييؤدي الييى االحتييرام
المتبادل بٌنهما يكما انيه ٌيؤدي اليى التقبيل ونبيك الصيرا فيالحوار اليدٌمقراطً ٌطيور
العالقيية بييٌن اآلبييا واألبنييا الييى عالقيية صييداقة فتتالشييى الحييواجز المعهييودة والتييً
ويييع منييك اقييدم االزمنيية والتييً كان ي تمن ي االوالد ميين االفصيياح عمييا ٌجييول فييً
.اطرهم ( )6وبهكا ٌكون الطفل قد نشأ وبشكل تدرٌجً على الحوار وهكا ٌؤدي اليى
جعل قناة التواصل والحوار مفتوحة بٌن اآلبا واألبنا  .ولقد بٌن التجارب التربوٌة
األصلٌة ان الحوار بٌن افراد األسرة ٌنمً ملكا الطفل الفكرٌية والعقلٌية واالنفعالٌية
فالحوار هو العملٌة التً ٌنتقل بها العقل االنسانً من حالة السكون الى حاال النشاط
التً تدف به الى النما والتطور(. )4
 - 2ع٘سح اىْحو االيخ . 23

. - 3سيبض عضيض ٕبدث  ،حق٘ل االّغبُ رط٘سٕب – ٍضبٍيْٖب – حَبيزٖب – اىقبٕشح  ،ششمخ اىعبرل ىصْبعخ اىنزبة ،
 ، 3119ص . 25
 - 4ع٘سح ىقَبُ  ،االيخ 42
 -5عيَبُ خيف هللا  ،اىَصذس اىغبثق  ،ص . 29
 -6عحش عذّبُ شٖبة  ،اىَصذس اىغبثق  ،ص .222
 -7د .عجذ اىيخ ثِ ّبجي اه ٍجبسك  ،اىح٘اس أداثٔ  ،ثحش ٍْا٘س عيا االّزشّذ  ،قطش 3118
http : // www . qa44.com
 -5د.عيي اععذ ٗنفخ ,د.عيي جبعٌ اىاٖبة ,عيٌ االجزَبع اىَذسعي ,ثيشٗد ,اىَؤعغخ اىجبٍعيخ ىيذساعبد ٗاىْاش ,ن
, 3115 – 2ص 236

- 559 -

اىعذد اىغبثع ٗاالسثعُ٘ ٍ .جيخ اىفزح  .رَ٘ص ىغْخ 3122

ًٗ .ً.عِ عجذ اىحغيِ ششثجي

هييكا وان هنيياك ظييروف اجتماعٌيية طييرأ فييً المجتم ي العراقييً اد الييى تغٌٌيير
اسييالٌب األسييرة فييً تنش ي ة األبنييا منهييا عمييل المييرأة وارتفييا المسييتو االقتصييادي
لألسييرة يوارتفييا نسييبة التعلييٌم للييزوج والزوجيية والهجييرة ميين الرٌييف الييى المدٌنيية
وظهور األسر صغٌرة الحجم ي واال.ك بمظاهر الحيارة الغربٌة وزٌادة االتجا نجو
قبول المساواة بٌن الرجيل والميرأة ي وزٌيادة وسيا ل االتصيال والتكنولوجٌيا الحدٌثية ي
ولقد اثر هك الظروف والتطورا الحدٌثة فً انمياط تربٌية الطفيل حٌيث انحسير
االسالٌب الصارمة وفرض العقوبا تجا األبنا فً التـربٌة ( )1مقابيل زٌيادة االتجيا
نحييو الحييوار الييدٌمقراطً م ي األبنييا .وممييا ال شييك فٌ يه أن وجييود أجييوا مبنٌيية علييى
الحوار والمناقشة  ،وتقبل الرأي األ.ر بيٌن اآلبيا واألبنيا فيً األسيرة ٌ .سيتند عليى
مجموعيية ميين المبيياد واألسييس التييً لهييا قٌميية .اصيية فييً تكييوٌن الش.صييٌة القوٌيية
والمسييتقلة للفييرد  ،وميين تلييك المبيياد االعتميياد علييى الييكا والثقيية بييالنفس  ،وتثمييٌن
الحرٌة واالستقاللٌة  ،واالحترام المتبادل  ،فيال عن صفا أ.ر مثل الفكر النقدي
 ،والتسامح  ،وحرٌة التعبٌير عين اليرأي فيً المواقيف الم.تلفية بطيرو سيلٌمة وبعٌيدة
عيين كيييل أشيييكال الييييغط النفسييً  ،فييييالً عييين كليييك فييالتعبٌر الحييير عييين المشييياعر
والعواطف سوا كاني موجبية أو سيالبة  ،أمير ييروري وغاٌية فيً األهمٌية لتيأمٌن
تنش ة اجتماعٌة سلٌمة لألبنا كما ٌتعلم األبنيا قٌميا ً أساسيٌة كالتعياون  ،والتييامن ،
والتنافس النزٌه  ،والتفاوض كسبل لحل النزاعيا وال.الفيا والمشياركة الفعالية فيً
ات.اك القرارا التً تهم حٌاة األسرة حايرا ً ومستقبالً (. )2
وعلٌه فاألبوة واألمومة الصيالحة تيؤدي اليى اسيت.دام الواليدٌن للسيلطة او القيوة
اليابطة بمهارة ومرونة واعتيدال دون مصيادرة حرٌية الطفيل ياي اسيتعمال أسيلوب
الحزم م العطف وتغلٌف الرواد والزواجر بالحب حتى ٌتقبلها الطفل (.)3
وبكلك تلعب األسرة دورا ً بالغ األهمٌة فً تكيوٌن وصيقل ش.صيٌة الفيرد لبنيا كاتٌتيه
الدا.لٌة  ،وتعد لمواجهية الحٌياة ال.ارجٌية  ،فاألسيرة بقٌمهيا الدٌمقراطٌية تنيتج جيٌالً
دٌمقراطٌا ً متسلحا ً بالقٌم التً ترفض التسلط واالستبداد  ،وتعزز مفاهٌم الٌ.ر واألمن
وتتمسيييك بقيييٌم العدالييية  ،وتنيييادي بحقيييوو االنسيييان  ،وتعميييل عليييى احتيييرام الحقيييوو
والواجبا  ،ونبك العدوانٌة وحل ال.الفا بيالحوار والمناقشية وبمعنيى ا.ير فاألسيرة
هً صانعة الدٌمقراطٌة والدٌمقراطٌن فهيً اسياس الحرٌية ونبيك التعصيب  ،والتربٌية
األسرٌة نواة التربة المجتمعٌة النها قلب الدٌمقراطٌة فً المجتم (.)4

 - 2حَذيخ حَيذ حغِ ,اىزْائخ االجزَبعيخ ىيطفو ثيِ اىزقييذ ٗاىحذاصخ ,جبٍعخ ثدذاد ,مييخ االداة ,قغٌ عيٌ االجزَبع
, 3118,ص 75
 - 3اىعيبشي عْصش ,اىَصذس اىغبثق ,ص 425 – 424
ٍ - 4حَ٘د دمحم اىضيْي ,عبين٘ى٘جيخ اىَْ٘ ٗاىذافعيخ ,االعنْذسيخ ,داس اىنزت اىجبٍعيخ , 2979,ص 252
 -3فبنَخ عجبط ّزس  ،اىزْائخ االجزَبعيخ مَب يذسمٖب اى٘اىذاُ ٗاألثْبء في األعشح اىن٘يزيخ  ،ثحش في مزبة اىذيَقشانيوخ
ٗاىزشثيخ في اى٘نِ اىعشثي  ،ثيشٗد ٍ ،شمض دساعبد اى٘حذح اىعشثيخ  ، 3112 ،ص . 518
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ومما الشك فٌيه ان لالبيا دورا ً كبٌيرا ً فيً غيرس ثقافية الحيوار اليدٌمقراطً فيً
نفوس ابنا هم منك الصغر وتعوٌدهم على الحوار مما ٌينعكس اٌجابٌيا ً عليى اتجاهياتهم
وسلوكهم فً تعاملهم م اال.رٌن فً المجتم  ،وككلك ٌسهم الحوار الدٌمقراطً فيً
بنا العالقا االٌجابٌة بٌن اآلبا واألبنا حٌث ٌؤدي الحوار الدٌمقراطً بيٌن اآلبيا
واألبنييا الييى االحتييرام المتبييادل بٌيينهم وتعزٌييز ثقيية األبنييا بانفسييهم  ،وٌشييجعهم علييى
ات.اك قراراتهم بانفسهم  .وٌشجعهم ككلك على التفكٌر السلٌم  ،والتعبٌر بصراحة عن
المشكال التً تواجههم .
وعلٌه فاألسرة الناجحية هيً األسيرة التيً تبنيً ركا زهيا ولبناتهيا عليى التفياهم
العمٌق بيٌن اعييا ها ومعرفية الظيروف والرغبيا والطموحيا لكيل مينهم والحيوار
الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا من اعظم وسا ل تحقٌق كلك .
فلن ٌكون هناك حوار دٌمقراطً بيٌن اآلبيا واألبنيا ميالم تينظم األسيرة اوقاتهيا
بحٌث تولً ابنا ها رعاٌة .اصة تتحاور معهم حيوار دٌمقراطيً ٌعطيً كيل كي حيق
حقيييه حيييوار متكيييافى ٌعطيييً لكيييال االطيييراف فرصييية التعبٌييير عييين اليييرأي  ،وقبيييول
اال.تالف فً الرأي واحترام اليرأي اال.ير حيوار تسيود المحبية والتسيامح والرعاٌية
ونكران الكا .
االطار امليداني :
 -1منهج البحث :
ٌعد هكا البحث من البحوث الوصفٌة ان مين ييرورا الدراسية الوصيفٌة تحدٌيد
هدف الدراسة ومفاهٌمها  ،وادواتها ومجاالتها ثم جم المعلوما وتفرٌغها وتبوٌبهيا
وتحلٌلهييا وصييوالً الييى النتييا ج والتوصييٌا ووفق يا ً لمييا تتيييمنه دراسييتنا الحالٌيية تعييد
دراسة وصفٌة .
واعتمد الباحثة فً هكا البحث على منهج المسح االجتمياعً عين طرٌيق العٌنية
الييكي ٌعتمييد علييى طرٌقيية جم ي المعلومييا وتحلٌلهييا وتفسييٌرها بغٌيية الوصييول الييى
دالالتها .
 -2مجاالت البحث -:
 -1المجال المكانً  -:نقصد به المنطقة الجغرافٌة التً اجرٌ فٌها الدراسة وقد
حييدد مدٌنيية بغييداد فييً جانبٌهييا الكيير والرصييافة مجيياالً جغرافٌ يا ً لدراسيية
الباحثة
 -2المجال الزمانً  -:وفً هكا المجال ٌتحدد الزمن المسيتغرو النجياز الدراسية
والوقي الييكي اسييتلزم جمي البٌانييا  ،اك امتييد المجييال الزمنييً لدراسييتنا ميين
. 2111/5/1 – 2111/2/1
 -3المجال البشري  -:ونقصيد بيه تحدٌيد موقي الدراسية او مجموعية االشي.اص
الييكٌن سييتجري علييٌهم الدراسيية وفييً دراسييتنا الحالٌيية حييدد المجييال البشييري
لتشمل عٌنة من األسر التً تقطن فً مدٌنة بغداد وعددها ( )121أسرة .
 -3اختيار العينة -:
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تم ا.تٌار عٌنة عمدٌية مين ( ) 121أسيرة فيً مدٌنية بغيداد ليدٌها ابنيا وبنيا تتيراوح
اعمارهم بٌن (  11-13سنة ) وزع علٌها استمارة االستبانة .
 -4طريقة جمع المعلومات -:
اعتمد الباحثة فً جم المعلوما عليى اسيتمارة اسيتبانة وهيً عبيارة عين
مجموعة من االس لة ٌجٌب علٌها الزوج والزوجة فً األسرة فيالً عن كلك اعتمد
الباحثة على طرٌقة المالحظة البسٌطة والمقابلة المٌدانٌة من .الل استمارة االستبانة
وقد مر عملٌة تصمٌم االستبانة بالمراحل االتٌة -:
 -1االطييال علييى الكتييب والدراسييا والبحييوث النظرٌيية والمٌدانٌيية التييً تناوليي
الحوار بٌن اآلبا واألبنا .
 -2االعداد االولً لفقرا االستبانة .
 -3توزٌ االستبانة على ال.برا البدأ الرأي .
 -4االعداد النها ً لفقرا االستبانة .
 -5الوسائل االحصائية -:
الوسا ل االحصا ٌة التً است.دم فً البحث هً -:
 -1معامل ارتباط بٌرسون لحساب ثبا االستبانة .
 -2النسب الم وٌة .
 -3كا )3 × 1( 2ال.تبار فريٌا البحث .

 -6صدق االستبانة -:
عري الباحثة استمارة االستبانة عليى عيدد مين ال.بيرا  .للتحقيق مين ميد
صييالحٌة فقييرا االسييتبانة التيييً ويييعتها الباحثيية وميييد دقيية االسيي لة وشيييمولٌتها
واسييتٌعابها لمفييردا الدراسيية وبعييد اجييرا التعييدٌال البسييٌطة علييى بعييض االس ي لة
اصبح استمارة االستبانة تتمت بصدو ظاهري .
 -7ثبات االستبانة -:
لغرض التأكد من ثبا االستبانة قام الباحثية بياجرا مقابلية مي ( )15أسيرة ،
وبعييد التأكييد ميين إجاباتهييا علييى اسييتمارة االسييتبانة كييرر علٌهييا مييرة ثانٌيية اسييتمارة


 - اعَبء اىخجشاء
 -2االعزبر اىذمز٘س ا عبٍي ٍٖذث اىعضاٗث  ،عيٌ اىْفظ اىزشث٘ث ٍ ،شمض اثحبس اىطف٘ىخ ٗاالٍٍ٘خ  ،جبٍعخ ديبىا .
 -3االعزبر اىَغبعذ اىذمز٘س عجذ اىشصال جذٗع  ،عيٌ االجزَبع ٍ ،شمض اثحبس اىطف٘ىخ ٗاالٍٍ٘خ جبٍعخ ديبىا .
 -4االعزبر اىَغبعذ اىذمز٘سا جييو ٗادث  ،عيٌ االعالً  ،مييخ اىزشثيخ االعبعيخ  ،جبٍعخ ديبىا .
-5اىَذسط اىذمز٘س حغيِ فبضو  ،عيٌ االجزَبع  ،مييخ االداة  ،جبٍعخ ثدذاد .
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المستو التعلٌمً للزوج

االستبانة بعد مرور ( )11اٌام من المقابلة االولى للتأكد من ثبا االستبانة وقد قام
الباحثيية باحصييا درجييا األسيير المبحوثيية بعييد ان تم ي أجابتهييا علييى االس ي لة فييً
استمارة االسيتبانة بالمقابلية االوليى والثانٌية وجيدنا بعيد اسيت.دام قيانون بٌرسيون بيان
هناك ترابطا ً عالٌا ً فً المقابلتٌن  ،فكان قٌمة التـرابط (,1ي ) 1وعلٌه فيان اسيتمارة
االستبانة تتسم بالثبا وٌمكن االعتماد علٌها فً المقابال المٌدانٌة .
عرض وتحلٌل بٌانا البحث -:
البٌانا العامة .
جدول رقم (ٌ )1ويح البٌانا العامة للمبحوثٌن
النسب الم وٌة
العدد
البٌانا
التفاصٌل
5ي% 2
3
ٌقرأ وٌكتب
1
% 14
17
ابتدا ٌة
% 15
11
متوسطة
6ي% 16
21
اعدادٌة
% 21
24
معهد
6ي% 21
26
كلٌة
% 11
12
دراسا علٌا
%111
121
المجمو
6ي% 56
61
موظف
2
% 21
24
كاسب
3ي% 23
21
أعمال حرة
% 111
121
المجمو
 -1ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )1ال.اص بالتحصٌل العلمً للمبحوثٌن ان نسبة
(5ي )% 2من االزواج المبحوثٌن كانوا ٌعرفون القرأة والكتابة  ،ونسبة ()% 14
منهم ٌحملون شهادة االبتدا ٌة  ،فٌما كان نسبة (  )% 15منــهم قد حصلوا على
الشهادة المتوسطة  ،فً حٌن كان نسبة (6ي )% 16منهم قد حصلوا على شهادة
االعدادٌة  ،بٌنما كان نسبة ( )% 21منهـم من .رٌجً المعـاهد  ،وكان نسـبة
(6ي )%21من .رٌجً الكلٌا  ،فً حٌن بلغ نســــبة ( )% 11منهم مـن
.رٌجً الدراسا العلٌا .
ٌظهر من كلك اكثر نسبة من اآلبيا فيً العٌنية ٌحمليون الشيهادة الجامعٌية  ،مميا
ٌدل ان اآلبا فً العٌنة هم على درجة من اليوعً والعليم والثقافية  ،اك ٌتقبيل اسيلوب
الحوار الدٌمقراطً والمناقشة م األبنا مما ٌسهم بكلك فً حل مشكال اسرته .
 -2ظهيييير ميييين بٌانييييا الجييييدول رقييييم ( )1ال.يييياص بمهنيييية المبحييييوثٌن ان نسييييبة
(6ي )% 56من االزواج المبحوثٌن كيانوا ميوظفٌن  ،ونسيبة ( )% 21مينهم كسيبة ،
فً حٌن نسبة (3ي )% 23منهم كانوا ٌعملون فً مهن حرة .
المهنة
للزوج
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المستو التعلٌمً للزوجة

ٌتيح من كلك ان االزواج من الميوظفٌن هيم اعليى نسيبة مين الف يا اال.ير ،
وهكا ٌعنً ان المستو االقتصادي للمبحوثٌن جٌد  ،وهكا دلٌل عليى اسيتقرار الحٌياة
األسرٌة للمبحوثٌن ٌسبب وجود االمكانا المادٌة لمواجهة متطلبا الحٌاة الم.تلفية.
وفٌمييا لييو حييدث مشييكلة فتييتمكن األسييرة ميين حلهييا بطييرو سييلٌمة مبنٌيية علييى الحييوار
والمناقشة وتقبل الرأي اال.ر بٌن الوالدٌن من جهة وبيٌن الواليدٌن واألبنيا مين جهية
ا.ر .
جدول رقم (ٌ )2ويح البٌانا العامة للمبحوثا
العدد النسب الم وٌة
البٌانا
التفاصٌل
1ي% 5
7
تقرأ وتكتب
1
% 11
12
ابتدا ٌة
1ي% 15
1,
متوسطة
6ي% 16
21
إعدادٌة
6ي% 21
26
معهد
3ي% 23
21
كلٌة
6ي% 6
1
دراسا علٌا
% 111
121
المجمو
% 35
42
ربة بٌ
2
3ي% 41
51
موظفة
% 16،6
21
كاسبة
% 111
121
المجمو
 -1ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )2ال.اص بالتحصٌل العلمً للمبحوثا ان نـــسبة
(1ي )% 5من الزوجا المبحوثا تقرأ وتكتب  ،و ( )% 11من المبحوثا ٌحملن
شيييهادة االبتدا ٌييية  ،فٌميييا كانييي نسيييبة (1ي )% 15مييين المبحوثيييا ٌحملييين الشيييهادة
المتوسطة  ،فً حٌن كان نسبة ( )% 16،6من المبحوثا ٌحملن شيهادة االعدادٌية
 ،بٌنما نسبة (6ي )% 21من المبحوثا من .رٌجا المعاهد  ،وكان نسبة (3ي23
 )%من المبحوثا من .رٌجا الجامعا  ،وكان نسبة ( )% 6،6من المبحوثيا
من .رٌجا الدراسا العلٌا .
ٌظهر من كلك اكثر نسبة من االمها فً العٌنة ٌحملن الشيهادة الجامعٌية  ،مميا
ٌدل ان االمها فً العٌنة على درجة من الوعً والعلم والثقافة مما ٌؤثر اٌجابٌيا ً فيً
تعاملها م ابنا ها وتوجهها نحو الحوار الدٌمقراطً م األبنا .
-2ظهر من بٌانا الجدول رقو ( )1ال.اص بمهنية المبحوثيا  ،ان نسيبة ()% 35
مين المبحوثييا كيين ربييا بٌييو  ،ونسيبة (  )% 41،3ميين المبحوثييا ٌشييتغلن فييً
مهن وظٌفٌة  ،فً حٌن كان نسبة ( )% 16،6من المبحوثا كن كاسبا .
المهنة
للزوجة
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ٌظهر مين كليك ان اكثير نسيبة مين االمهيا فيً العٌنية كين موظفيا ٌ .مكين ان
نستدل من هك البٌانا ان .روج المرأة للعمل قد تكون له اثار اٌجابٌة فً المساهمة
فييً رف ي مٌزانٌيية األسييرة اك ان المشيياركة والتعيياون بييٌن الييزوجٌن ٌييكلل الكثٌيير ميين
مشكال األسرة وٌسهم فً سٌادة اجوا الحوار الدٌمقراطً دا.ل األسرة .
البٌانا المتعلقة بدور الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا فً التصدي لمشكال األسرة
جدول رقم (ٌ )3بٌن إجابا األسر المبحوثة حول دور الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا
واألبنا فً التصدي لمشكال األسرة .

1

2

3

4

5

6

برأٌييييييييييك هييييييييييل الحييييييييييوار
الييييييدٌمقراطً بييييييٌن اآلبييييييا
11
واألبنا ٌعتبر افيل الطيرو
للتصدي لمشكال األسرة
هييييييل تعتقييييييد ان مشييييييكال
األسيييرة تيييرجح اليييى غٌييياب
الحوار بٌن الوالدٌن من جهة 14
وبييٌن الوالييدٌن واألبنييا ميين
جهة ا.ر
هل تعتقيد ان وسيا ل االعيالم
لها اثر كبٌير فيً تغٌير توحيه
األسييييييييرة نحييييييييو الحييييييييوار
الدٌمقراطً م األبنا
هييل تعتقييد ان غٌيياب الحييوار
الييييييدٌمقراطً بييييييٌن اآلبييييييا
واألبنيييييا ميييييرتبط بانشيييييغال
األسرة بوسا ل االعالم
هل تعتقد ان تعلٌم الزوج ٌعد
احييد العوامييل التييً تسييهم فييً
تغٌيييير توجييييه األسييييرة نحييييو
الحيييييوار اليييييدٌمقراطً مييييي
األبنا
هييل تعتقييد ان تعلييٌم الزوجيية
ٌعيد احيد العواميل التيً تسييهم
فييً تغٌيير توجييه األسييرة نحييو

أحٌانا ً

الفقرا

نعم

%

%

كال

%

3ي%73

21

6ي% 16

12

% 11

%71

22

3ي% 11

14

6ي% 16

71

3ي51
%

27

5ي% 22

23

1ي% 1,

3,

5ي32
%

21

5ي% 17

61

% 51

71

%65

25

1ي% 21

17

%1’14

11

5ي67
%

26

6ي% 12

13

% 11،1
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7

1

الحيييييوار اليييييدٌمقراطً مييييي
األبنا
هييل تعتقييد ان عمييل الزوجيية
ٌعيد احيد العواميل التيً تسييهم
فييً تغٌيير توجييه األسييرة نحييو 77
الحيييييوار اليييييدٌمقراطً مييييي
األبنا
هييل تعتقييد ان مرونيية السييلطة
االبوٌيييية فييييً اسييييرتك احييييد
العوامل التً تسيهم فيً تغٌير 75
توجيييه األسيييرة نحيييو الحيييوار
الدٌمقراطً م األبنا

ًٗ .ً.عِ عجذ اىحغيِ ششثجي

1ي64
%

22

3ي% 11

21

5ي% 17

5ي62
%

25

1ي% 21

21

% 16،6

 -1ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )3ان (3ي )% 73من األسر المبحوثة قيد أجابي
بـ ( نعم )  ،فً حٌن ( )% 16،6من األسر المبحوثية قيد أجابي بيـ (أحٌانيا ً)  ،مقابيل
( )% 11من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( كال ) .
نسييتدل ميين هييك البٌانييا علييى ان اكثيير ميين نصييف افييراد العٌنيية تعتقييد بييان الحييوار
الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا ٌعتبر افيل الطرو للتصدي لمشكال األسرة .
وبييكلك ٌعييد الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا احييد الوسييا ل الهاميية فييً احتييوا
المشاكل األسرٌة فاهمٌته تكمن فً انه وسٌلة بنا ٌة عالجٌية تسيهم فيً حيل كثٌير مين
مشكال األسرة  .وبعد ا.يا فرييٌة البحيث اليى ا.تبيار ( ) 3×1لمعرفية الفيرو
المعنوي فً إجابا األسر المبحوثة  ،وجدنا ان هناك فرقا ً معنوٌيا ً عالٌيا ً فيً إجابيا
األسر المبحوثة  ،اك كان القٌمة المحسوبة (5ي )% 17هً اكبر من القٌمة الجدولٌية
( )6على درجة حرٌة ( )2ومسيتو ثقية ( )% ,5مميا ٌؤكيد صيحة فرييٌة البحيث
التييً تقييول ( هنيياك عالقيية بييٌن الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا والتص يدي
لمشكال األسرة )
 -2ظهيير ميين بٌانييا الجييدول رقييم ( )3ان ( )% 71ميين األسيير المبحوثيية قييد أجابي
بـ(نعم )  ،فً حٌن (3ي )% 11مين األسير المبحوثية قيد أجابي بيـ (أحٌانيا ً )  ،مقابيل
(6ي )% 11من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( كال )
نستدل من هك البٌانا على ان اكثر من نصف افراد العٌنية تعتقيد ان مشيكال
األسيرة ترجي الييى غٌيياب الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن الوالييدٌن ميين جهيية وبييٌن الوالييدٌن
واألبنا من جهة ا.ر  .وهكا ٌدل ان كثٌرا ً مين المشيكال التيً تواجيه األسيرة فيً
وقتنييا الحاييير تييرجح الييى افتقيياد الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن الوالييدٌن ميين جهيية وبييٌن
الوالدٌن واألبنا من جهة ا.ر  .فمن الطبٌعً ان غٌياب الحيوار بيٌن افيراد األسيرة
من شأنه ان ٌعرقل االتصال الفعال بٌنهم مما ٌؤدي الى اعاقة كاملة لوظا ف األسرة.
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وبكلك فان افتقاد الحوار الدٌمقراطً بٌن افراد األسرة ٌعد احد العوامل االساسيٌة
فً نشو المشكال األسرٌة .
 -3ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )3ان (3ي )% 51من األسير المبحوثية قيد أجابي
بـ ( نعم )  ،فً حٌن (5ي )% 22من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( أحٌانا ً )  ،مــقابل
(1ي )% 1,من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( كال ) .
نستدل مين هيك البٌانيا عليى ان اكثير مين نصيف افيراد العٌنية تعتقيد ان وسيا ل
االعالم لها اثر كبٌر فً تغٌر توجه األسرة نحو الحوار الدٌمقراطً م األبنا .
وهكا ٌدل ان وسا ل االعيالم لهيا دور ميؤثر وفعيال فيً تغٌير توجيه األسيرة نحيو
الحييوار الييدٌمقراطً م ي األبنييا  ،ميين .ييالل االعييالم الهييادف ميين صييحف واكاعييا
وقنوا تلفازٌة  ،تهدف الى زٌادة الوعً االجتمياعً والثقيافً عنيد األسيرة لتشيجعها
على ممارسة الحوار الدٌمقراطً مي األبنيا  ،كميا ان هيك النتيا ج توييح حقٌقية ان
األسييرة بييدأ تتيياب بييرامج وصييحف تهييتم بقييياٌا هادفيية مبتعييدة بييكلك عيين االعييالم
المبتيكل اليكي ٌغيزو المجيال والفيييا ٌا اك ان وسيا ل االعيالم تقيوم بعملٌية تثقٌفٌيية
ارشادٌة لالسرة من .الل البرامج التً تقدم  ،والتً ت.ص األسرة وتبصرها بالطرو
العلمٌة الكفٌلة لحل المشكال باست.دام الٌيا الحيوار اليدٌمقراطً والمشياركة الحيرة
وتقبييل الييرأي اال.يير دا.ييل األسييرة وميين جانييب ا.يير تييوعً الوالييدٌن ميين .ييالل عقييد
المحاييييرا والنيييدوا والبيييرامج التثقٌفٌييية الرشيييادهم وتبصيييٌرهم بأهمٌييية الحيييوار
الدٌمقراطً م األبنا .
وبعد ا.يا فرييٌة البحيث اليى ا.تبيار (  )3×1لمعرفية الفيرو المعنيوي فيً
إجابييا األسيير المبحوثيية  ،وجييدنا ان هنيياك فرق يا ً معنوٌييا ً عالٌييا ً فييً إجابييا األسيير
المبحوثة  ،اك كان القٌمة المحسوبة ( ,ي )% 33هً اكبر مين القٌمية الجدولٌية ()6
على درجة حرٌة ( )2ومستو ثقية ( )% ,5مميا ٌؤكيد صيحة فرييٌة البحيث التيً
تقول " هناك عالقة بٌن وسا ل االعالم وتغٌر توجه األسرة نحو الحيوار اليدٌمقراطً
م األبنا "
 -4ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )3ان (5ي )% 32من األسير المبحوثية قيد أجابي
بـ ( نعم )  ،فً حٌن (5ي )% 17من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( أحٌانا ً )  ،مقابيل
( )% 51من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( كال ) .
نستدل من هك البٌانا ان اكثر من نصف افراد العٌنة ال تعتقد ان غٌاب الحوار
الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا مرتبط بانشغال األسرة بوسا ل االعالم .
 -5ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )3ان ( )% 65من األسير المبحوثية قيد أجابي بيـ
(نعييم )  ،فييً حييٌن ( )% 21،1ميين األسيير المبحوثيية قييد أجاب ي بييـ ( أحٌان يا ً ) مقابييل
(1ي )% 14من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( كال )
نسييتدل ميين هييك البٌانييا علييى ان اكثيير ميين نصييف افييراد العٌنيية تعتقييد ان تعلييٌم
الزوج ٌعد احد العوامل التً تسهم فً تغٌر توجه األسرة نحو الحوار الدٌمقراطً م
األبنا .
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وهكا ٌدل ان للتعلٌم اثرا ً فً تغٌر السيلطة االبوٌية مين الطياب المتسيم باالسيتبداد
والقوة الى الطاب الكي ٌعتمد على الحوار الدٌمقراطً بٌن افراد األسرة .
مما ٌؤثر كلك على طبٌعة العالقا التً تربط اآلبا واألبنا والكي ٌجعلها اكثر
قييوة وتماسييكا ً فكمييا ارتف ي المسييتو التعلٌمييً لييالب زاد مٌلييه الييى ممارسيية الحييوار
الدٌمقراطً م األبنا  .وبعد ا.ييا فرييٌة البحيث اليى ا.تبيار (  ) 3×1لمعرفية
الفرو المعنوي فً إجابا األسير المبحوثية  ،وجيدنا ان هنياك فرقيا ً معنوٌيا ً عالٌيا ً فيً
إجابييا األسيير المبحوثيية  ،اك كاني القٌميية المحسييوبة (,ي ) 54هييً اكبيير ميين القٌميية
الجدولٌة ( )6على درجة حرٌة ( )2ومسـتو ثقة ( )% ,5مما ٌؤكد صحة فرييٌة
البحث التً تقول " هناك عالقية بيٌن تعليٌم اليزوج وتغٌير توجيه األسيرة نحيو الحيوار
الدٌمقراطً م األبنا "
 -6ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )3ان (5ي )% 67من األسير المبحوثية قيد أجابي
بـ (نعم ) فً حٌن (6ي )% 21مين األسير المبحوثية قيد أجابي بيـ ( أحٌانيا ً )  ،مقابيل
(1ي )% 11من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( كال ) .
نستدل من هك البٌانا على ان اكثر من نصيف افيراد العٌنية تعتقيد ان تعليٌم الزوجية
ٌعد احد العوامل التً تسهم فً تغٌر توجه األسرة نحو الحوار الدٌمقراطً م األبنا
.
وهكا ٌدل ان للتعلٌم تأثٌر وايح على الزوجا  ،اك قد ٌيؤثر اليى حيد كبٌير فيً
مستو حٌاتهن المعاشً  ،ومركزهن االجتماعً  ،كما انيه قيد ٌيؤدي دورا ً مهميا ً فيً
التأثٌر فً مواقفهن الفكرٌة ونظيرتهن الكلٌية اليى الحٌياة  ،فييالً عين كليك فيان تعليٌم
الزوجة قد غٌر من نظرة الزوج الٌها  ،مما اد الى رف مكانتها فً األسرة (. )1
مما اثر اٌجابٌا ً فً تعاملها م زوجها وابنا ها وتوجهها نحيو الحيوار اليدٌمقراطً مي
األبنا .
وبعيد ا.يييا فريييٌة البحييث الييى ا.تبيار ( )3×1لمعرفيية الفييرو المعنييوي فييً
إجابييا األسيير المبحوثيية  ،وجييدنا ان هنيياك فرق يا ً معنوٌ يا ً عالٌييا ً فييً إجابييا األسيير
المبحوثة  ،اك كان القٌمة المحسوبة (1ي )65هً اكبر من القٌمة الجدولٌية ( )6عليى
درجة حرٌة ( )2ومسـتو ثقة ( )% ,5مما ٌؤكد صحة فريٌة البحث التً تقول "
هناك عالقة بٌن تعلٌم الزوجة وتغٌر توجه األسرة نحو الحوار الدٌمقراطً م األبنا
"
 -7ظهر من بٌانا الجدول ( )3ان (1ي )% 64من األسر المبحوثية قيد أجابي بيـ (
نعم )  ،فً حٌن ( )% 11،3من األسير المبحوثية قيد أجابي بيـ ( أحٌانيا ً )  ،مقابيل (
5ي )% 17من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( كال ) نستدل من هيك البٌانيا عليى ان
اكثر من نصف افراد العٌنة تعتقد ان عميل الزوجية ٌعيد احيد العواميل التيً تسيهم فيً
تغٌر توجه األسرة نحو الحوار الدٌمقراطً م األبنا .
 - 2عحش عذّبُ شٖبة  ،دٗس اىذيَقشانيخ في ٍ٘اجٖخ ٍانالد األعشح ٍصذس ،عبثق  ،ص . 294
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وهكا ٌدل ان .روج المرأة للعمل عزز من عالقتهيا مي زوجهيا وابنا هيا واسيهم
فً انشا نماكج جدٌدة من العالقا األسرٌة تتيألف مين ميزٌج مين االحتيرام المتبيادل
والتعاون والتفاهم  ،وبات القياٌا األسرٌة فً غالبٌة اسر العيامال ال تت.يك اال بعيد
حوار ونقاش بٌن افراد األسرة اك ان المشاركة والتعاون بٌن افراد األسرة ٌكلل الكثٌر
ميين المشييكال األسييرٌة وٌسييهم فييً سييٌادة اجييوا الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن الزوجيية
واألبنا  .وبعد ا.يا فريٌة البحث الى ا.تبــار (  ) 3×1لمعرفة الفرو المعنوي
فً إجابا األسير المبحوثية  ،وجيدنا ان هنياك فرقيا ً معنوٌيا ً عالٌيا ً فيً إجابيا األسير
المبحوثيية  ،اك كاني القٌميية المحسييوبة ( 3ي ) 51هييً اكبيير ميين القٌميية الجدولٌيية ()6
على درجة حرٌة ( )2ومستو ثقية ( )% ,5مميا ٌؤكيد صيحة فرييٌة البحيث التيً
تقول " هناك عالقة بٌن عمل الزوجة وتغٌير توجيه األسيرة نحيو الحيوار اليدٌمقراطً
م األبنا " .
 -1ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )3ان ( )% 62،5من األسير المبحوثية قيد أجابي
بييـ ( نعييم )  ،فييً حييٌن (  )% 21،1ميين األسيير المبحوثيية قييد أجاب ي بييـ ( أحٌان يا ً ) ،
مــقابل (6ي )% 16من األسر المبحوثة قد أجاب بـ ( كال ) .
نستدل من هك البٌانيا عليى ان اكثير مين نصيف افيراد العٌنية تعتقيد ان مرونية
السلطة االبوٌة احد العوامل التً تسهم فً تغٌر توجه األسرة نحو الحوار الدٌمقراطً
م األبنا .
ً
وهييكا ٌييدل ان هنيياك انفتاحييا للعقلٌيية االبوٌيية لييكا غٌيير توجههييا نحييو الحييوار
اليدٌمقراطً مي األبنييا وبعييد ا.يييا فرييٌة البحييث الييى ا.تبييار (  ) 3×1لمعرفيية
الفرو المعنوي فً إجابا األسير المبحوثية  ،وجيدنا ان هنياك فرقيا ً معنوٌيا ً عالٌيا ً فيً
إجابييا األسيير المبحوثيية  ،اك كاني القٌميية المحسييوبة (2ي ) 46هييً اكبيير ميين القٌميية
الجدولٌة ( )6على درجة حرٌة ( )2ومسـتو ثقة ( )% ,5مما ٌؤكد صحة فرييٌة
البحث التً تقول " هناك عالقة بٌن مرونة السلطة االبوٌة وتغٌير توجيه األسيرة نحيو
الحوار الدٌمقراطً م األبنا " .
جدول رقم ()4
ٌويح إجابا األسر المبحوثة حول اهم التأثٌرا االٌجابٌة للحوار الدٌمقراطً بٌن
اآلبا واألبنا .
العدد %
التأثٌرا االٌجابٌة للحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا
5 15ي% 12
تعزٌز ثقة األبنا بانفسهم
%21 24
تشجٌ األبنا على ات.اك القرار
5 15ي% 12
ٌرف التحصٌل الدراسً لالبنا
3 21ي% 23
ٌنمً العالقا االجتماعٌة االٌجابٌة بٌن اآلبا واألبنا
6 21ي% 16
ٌحد من مشكلة العنف األسري الموجه من قبل اآلبا يد األبنا
% 15 11
ٌحل من مشكلة صرا االجٌال بٌن اآلبا واألبنا
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%111 121

ظهر من بٌانا الجدول رقم ( )4ان نسيبة ( )% 12،5مين األسير المبحوثية
كان اهم التأثٌرا االٌجابٌة للحوار الدٌمقراطً بيٌن اآلبيا واألبنيا هيً تعزٌيز ثقية
األبنا بانفسهم  ،وبنسبة ( )% 21من األسر المبحوثة كان تشجٌ األبنا على ات.ياك
القييرار اهييم التييأثٌرا االٌجابٌيية للحييوار الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا  ،وبنسييبة
(5ي )% 12من األسير المبحوثية كاني اهيم التيأثٌرا االٌجابٌية للحيوار اليدٌمقراطً
بييٌن اآلبييا واألبنييا هييً رف ي التحصييٌل الدراسييً لالبنييا  ،وبنسييبة (3ي )% 23ميين
األسر المبحوثة كان اهم التأثٌرا االٌجابٌة للحوار الدٌمقراطً بيٌن اآلبيا واألبنيا
هً تنمٌية العالقيا االٌجابٌية بيٌن اآلبيا واألبنيا  ،وبنسيبة ( ) % 16،6مين األسير
المبحوثة كان اهيم التيأثٌرا االٌجابٌية للحيوار اليدٌمقراطً بيٌن اآلبيا واألبنيا هيً
(15
الحد من مشكلة العنف األسري الموجه من قبل اآلبا يد األبنا  ،وبنسيبة
 )%من األسر المبحوثة كان اهم التأثٌرا االٌجابٌة للحوار الدٌمقراطً بيٌن اآلبيا
واألبنا هً الحد من مشكلة صرا االجٌال بٌن اآلبا واألبنا .
نستدل من هك البٌانا ان اكثر افيراد العٌنية تعتقيد ان تنمٌية العالقيا االٌجابٌية
بٌن اآلبا واألبنا من اهم التأثٌرا االٌجابٌة للحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنيا
.
وهكا ٌدل ان الحيوار اليدٌمقراطً اسياس العالقية الحمٌمية بيٌن اآلبيا واألبنيا ،
حٌث ان الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا ٌدعم اليروابط والعالقيا االجتماعٌية
االٌجابٌة بٌن اآلبيا واألبنيا وكليك عين طرٌيق حيرص الواليدٌن عليى اقامية عالقيا
سلٌمة م األبنا قا مة على الحوار الدٌمقراطً واالحترام المتبادل وتسودها الروابط
العاطفٌيية القوٌيية  ،والت.لييً عيين العالقييا القا ميية علييى التسييلط واالسييتبداد فييً الييرأي
واالنفراد فً ات.اك القرارا األسرٌة .
جدول رقم ()5
ٌويح إجابا األسر المبحوثة حول معوقا الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا
%
العدد
معوقا الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا
1ي% 15
1,
يعف الوعً بثقافة الحوار من قبل اآلبا
6ي%6
1
انشغال الوالدٌن عن ابنا هم
الثقافة االبوٌة التً تمٌل الى الهٌمنة وترفض الحوار
1ي% 24
2,
الدٌمقراطً م األبنا
5ي% 17
21
التنش ة األسرٌة التً تحرم األبنا من ابدا رأٌهم
% 11
12
تصادم توقعا اآلبا م تصرفا األبنا
3ي% 1
11
العنف األسري الموجه من قبل اآلبا يد األبنا
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6

%5

15

5ي% 12

121

% 111

ظهير مين بٌانييا الجيدول رقييم ( )5ان نسيبة (1ي ) % 15ميين األسير المبحوثيية
كان ي معوقييا الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا هييً يييعف الييوعً بثقافيية
الحوار من قبل اآلبا  ،وبنسبة (6ي )% 6من األسر المبحوثة كان معوقا الحيوار
الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنيا هيً انشيغال الواليدٌن عين ابنيا هم  ،وبنسيبة (1ي) 24
من األسر المبحوثة كان معوقا الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنيا هيً الثقافية
االبوٌيية التييً تمٌييل الييى الهٌمنيية وتييرفض الحييوار الييدٌمقراطً م ي األبنييا  ،وبنسييبة
(5ي )% 17مييين األسييير المبحوثييية كانييي معوقيييا الحيييوار اليييدٌمقراطً بيييٌن اآلبيييا
واألبنا هً التنش ة األسرٌة التً تحرم األبنا من ابيدا رأٌهيم وبنسيبة () % 11
من األسر المبحوثة كان معوقا الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا هً تصيادم
توقعييا اآلبيا م ي تصييرفا األبنييا  ،وبنسييبة 3ي )% 1ميين األسيير المبحوثيية كاني
معوقا الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا هً العنيف األسيري الموجيه مين قبيل
اآلبييا يييد األبنييا  ،وبنسييبة ( )%5ميين األسيير المبحوثيية كانيي معوقييا الحييوار
الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا هً التفرقة بٌن الككور واالناث  ،وبنسبة (5ي)% 12
من األسر المبحوثة كان معوقا الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا هيً د.يول
الفيا ٌا التً احتل الوق التً تقتيٌه األسرة فً الحوار .
نستدل من كلك على ان اكثر افراد العٌنة كان الثقافة االبوٌة التيً تمٌيل اليى
الهٌمنة والسٌطرة وترفض الحيوار اليدٌمقراطً مي األبنيا هيً مين معوقيا الحيوار
الدٌمقلراطً بٌن اآلبا واألبنا  .وهكا ٌدل ان هٌمنة السلطة االبوٌة والتفرد بالسيلطة
وات.اك القرار دا.ل األسرة من اهم معوقا الحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا .
نتائج البحث :
 -1تبييٌن ان اكثيير ابييا األسيير المبحوثيية هييم ميين .رٌجييً الدراسيية الجامعٌيية ،
وبنسـبة (6ي.)% 21
 -2تبٌن ان اكثر ابا األسر المبحوثة هم من الموظفٌن  ،وبنسبة (6ي. )% 56
 -3تبييٌن ان اكثيير الزوجييا فييً األسيير المبحوثيية هيين ميين .رٌجييا الدراسيية
الجامعٌة  ،وبنسبة (2ي. )% 23
 -4تبٌن ان اكثر الزوجا فً األسر المبحوثة هن موظفا  ،اك بلغ نســبتهن
(3ي. )% 41
 -5تبٌن ان هناك عالقة بٌن الحيوار اليدٌمقراطً بيٌن اآلبيا واألبنيا والتصيدي
لمشكال األسرة .
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 -6اظهيير النتييا ج ان اكثيير ميين نصييف األسيير المبحوثيية تعتقييد بييان مشييكال
األسييرة ترجي الييى غٌيياب الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن الوالييدٌن ميين جهيية وبييٌن
الوالدٌن واألبنا من جهة ا.ر  .وبلغ نسبتها (. )% 71
 -7تبٌن ان هناك عالقية بيٌن وسيا ل االعيالم وتغٌير توجيه األسيرة نحيو الحيوار
الدٌمقراطً م األبنا .
 -1اظهر النتا ج ان اكثر من نصف األسر المبحوثة ال تعتقد ان غٌاب الحوار
الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا مييرتبط بانشييغال األسييرة بوسييا ل االعييالم
وبلغ نسبتها (. ) % 51
 -,تبييٌن ان هنيياك عالقيية بييٌن تعلييٌم الييزوج وتغٌيير توجييه األسييرة نحييو الحييوار
الدٌمقراطً م األبنا .
 -11تبييٌن ان هنيياك عالقيية بييٌن تعلييٌم الزوجيية وتغٌيير توجييه األسييرة نحييو الحييوار
الدٌمقراطً م األبنا .
-11تبييٌن ان هنيياك عالقيية بييٌن عمييل الزوجيية وتغٌيير توجييه األسييرة نحييو الحييوار
الدٌمقراطً م األبنا .
 -12تبٌن ان هنياك عالقية بيٌن مرونية السيلطة االبوٌية وتغٌير توجيه األسيرة نحيو
الحوار الدٌمقراطً م األبنا .
-13تبٌن ان (3ي )% 23من األسر المبحوثة اكد بيأن اهيم التيأثٌرا االٌجابٌية
للحوار الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا هً انه ٌنمً العالقيا االٌجابٌية بيٌن
اآلبا واألبنا  )% 21 ( ،من األسر المبحوثة اكد بانه ٌشج األبنا على
ات.ـاك القرار  ،و(6ي )% 16من األسر المبحوثة اكد بانه ٌحد مين مشيكلة
العنييف األسييري الموجييه ميين قبييل اآلبييا يييد األبنييا و( )% 15ميين األسيير
المبحوثة أكد انه ٌحد من مشكلة صرا االجٌال  ،و(5ي )% 12من األسر
المبحوثيية اكييد بانييه ٌعييزز ثقيية األبنييا بانفسييهم  ،و (5ي )% 12ميين األسيير
المبحوثة اكد بانه ٌرف التحصٌل الدراسً لالبنا .
-14تبيييٌن ان (1ي )% 24مييين األسييير المبحوثييية اكيييد بيييان معوقيييا الحيييوار
الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا هييً الثقافيية االبوٌيية التييً تمٌييل الييى الهٌمنيية
وترفض الحوار الدٌمقراطً م األبنا  ،و (5ي )% 17من األسر المبحوثة
أكييد بييان معوقييا الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا واألبنييا هييً التنشيي ة
األسييرٌة التييً تحييرم األبنييا ميين ابييدا رأٌـييـهم  ،و(1ي )% 15ميين األسيير
المبحوثة اكد يعف الوعً بثقافية الحيوار مين قبيل اآلبيا  ،و(5ي)% 12
من األسر المبحوثة أكد د.ول الفيا ٌا التً احتل الوقي اليكي تقييٌه
األسرة فً الحوار  ،و( )% 11مين األسير المبحوثية اكيد تصيادم توقعيا
اآلبا م تصرفا األبنيا  ،و(3ي )% 1مين األسير المبحوثية اكيد العنيف
األسري الموجه من قبل اآلبا ييد األبنيا  ،و( )% 5مين األسير المبحوثية
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أكد التفرقة بٌن الككور واالناث هً من معوقيا الحيوار اليدٌمقراطً بيٌن
اآلبا واألبنا .
التوصياث :
 -1حث الوالدٌن على نشر ثقافة الحوار والمناقشة دا.ل األسيرة  ،وتقبيل اليرأي
اال.ر بغٌة التوصل الى حل المشكال التً تواجههم .
 -2علييى الواليييدٌن المحافظييية عليييى عالقيييتهم فٌميييا بٌييينهم واالبتعييياد عييين اظهيييار
ال.الفا والمشاكل التً تحدث بٌنهم امام األبنا الن كلك ٌؤثر عليى طبٌعية
العالقا الدا.لٌة التً تربط افراد األسرة .
 -3تدعٌم الروابط والعالقيا االجتماعٌية بيٌن اآلبيا واألبنيا وكليك عين طرٌيق
حييرص الواليدٌن علييى اقاميية عالقييا سييلٌمة م ي األبنييا قا ميية علييى الحييوار
الدٌمقراطً واالحترام المتبادل  ،وتقبل الرأي اال.ر والت.ليً عين العالقيا
القا ميية علييى التسييلط واالسييتبداد فييً الييرأي واالنفييراد فييً ات.يياك القييرارا
األسرٌة .
 -4غيييرس القيييٌم الدٌنٌييية فيييً نفيييوس األبنيييا مييي تبصيييرهم بالمفييياهٌم كيييالحوار
الدٌمقراطً والحرٌة المنسجمة وقٌمنا الدٌنٌة  ،واال.القٌة  ،واالجتماعٌة م
تكثٌف االشراف والمتابعة لالبنا .
 -5يييرورة عقييد ورش عمييل وبرلمانييا لالطفييال لغييرض التييدرٌب علييى ثقافيية
الحوار .
ٌ -6جب ان تأ.ك وسا ل االعيالم دورا ً فعياالً وميؤثرا ً فيً توعٌية األسيرة بأهمٌية
دورهييا فييً تقوٌيية العالقييا األسييرٌة واسييتمرارها والت.لييً عيين االسييباب
المؤدٌ ية الييى تفككييك العالقييا األسييرٌة  ،عيين طرٌييق اعييداد بييرامج اكاعٌيية
وتلفزٌونٌة  ،لمناقشة قياٌا األسرة والتوعٌة باهمٌة الحوار الدٌمقراطً بٌن
افراد األسرة وتنمٌة القدرا الحوارٌة لالبا واالمها .
 -7يير ورة اد.يال موييوعا دراسييٌة فيً المنهياج التربييوي التيً تحيث علييى
الحوار الدٌمقراطً دا.ل األسرة  ،لما لها من اثر اٌجيابً فيً تنمٌية الحيوار
الدٌمقراطً بٌن اآلبا واألبنا .
 -1عييدم تفيييٌل الييككور علييى االنيياث واعطييا كييل فييرد فييً األسييرة مركييز
االجتماعً الكي ٌتناسب م جنسه وسينه والنظير اليى الجينس العليى اسياس
التفرقيية وانمييا علييى اسيياس المسيياواة ممييا ٌييؤدي الييى تكييوٌن عالقييا اسييرٌة
وطٌدة تسودها المحبة والتعاون واالنسجام .
 -,ان عملٌة نشر الحيوار اليدٌمقراطً بيٌن اآلبيا واألبنيا فيً المجتمي تتطليب
تكيياتف الجهييود ميين الجهييا المعٌنيية الم.تلفيية مثييل وزارة التربٌيية ووزارة
التعلٌم العالً والبحث العلمً ووزارة حقوو االنسان ووزارة الثقافة ووزارة
العمييل والشييؤون االجتماعٌيية وهييً جهييا ٌمكيين ان تيييطل بنشيير الحييوار
الدٌمقراطً دا.ل األسرة .
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-11نشيير ثقافيية الجلسييا األسييرٌة الدورٌيية سييوا االسييبوعٌة او الشييهرٌة النهييا
تدرب كل فرد على حسن االستما وحسن التكلم وحسن التحاور .
 -11اقاميية دورا ونييدوا تثقٌفٌيية عيين اهمٌيية الحييوار الييدٌمقراطً بييٌن اآلبييا
واألبنا وكٌفٌة ترسٌ.ه فيً األسيرة والمجتمي وٌفييل تكيرار هيك النيدوا
والتجدٌد فً المشاركٌن فٌها وعرض هك الندوا فيً الميدارس والجامعيا
ودور العبادة ووسا ل االعالم .
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