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 احلوار األرسي يف املجتمع السعودي من منظور اجتامعي

 مريم حممد صالح اللحيدان

  حمارض يف علم االجتامع، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 هـ(1/4/1441هـ، وقبل للنرش يف 11/7/1441)قدم للنرش يف 

 

احلوار تعالج هذه الدراسة جانبًا مهاًم من اجلوانب االجتامعية األساسية يف املجتمع، حيث تركز عىل  :البحث ملخص

األرسي؛ نظرًا لزيادة االهتامم به عىل كافة املستويات املحلية والعاملية. لذا فإن هذه الدراسة هتدف إىل التعرف عىل 

احلوار األرسي يف املجتمع السعودي. ونوع هذه الدراسة وصفية، واعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي عن طريق 

طالبة،  913ن طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود وبلغ عددها العينة، واشتمل جمتمع الدراسة عىل عينة م

وتم االعتامد عىل االستبيان أداة الدراسة جلمع البيانات. أظهرت النتائج أن تعليم الوالدين وعملهام من العوامل 

احلوار، وترتاوح بني االجتامعية التي تسهل التحاور معهام، وتبني أن األرسة تظهر االحرتام، واستخدام اإلقناع يف 

العاطفة واملرونة يف املناقشة وتبادل اآلراء. أما إدارة احلوار يف األرسة السعودية فعن طريق األم، ثم عن طريق األب، 

ثم عن طريق اإلخوة. أما خصائص احلوار األرسي فتبني بأنه يسهم يف بناء شخصية األوالد، كذلك يرتاوح بني 

ر لتناول القضايا األرسية، باإلضافة إىل ذلك فإن هناك فرصًا متساوية لألوالد إلبداء العقالنية واملنطق يف احلوا

وجهات نظرهم يف األرسة السعودية، وفيام يتعلق بمعوقات احلوار األرسي أظهرت النتائج أن اإلناث يفتقدن احلوار 

 .مع األب أكثر، ثم مع اإلخوة الذكور، ثم مع األم، وأخريًا مع األخوات
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Abstract: This study focuses on the dialogue of family because it is observed that there is an increased interest in 
it at local and global levels. Therefore, this study aimed to identify the social dialogue with the family in Saudi 

society. This study is descriptive and relied on social survey method through the sample, and included a 

community study on a sample of bachelor's students in College of Arts at King Saud University (=319 students). 
The researcher used the questionnaire to collect data. 

The results showed that the education of parents and their work of social factors facilitate the dialogue with them. 

It also showed that the family shows respect and uses persuasion in dialogue and ranging between emotion and 
flexibility in the discussion and exchange of views, the management of dialogue in the Saudi family through the 

mother.  

The Properties dialogue box of family show the rationality and logic, in addition that there is equal opportunity for 
the children to express their views in the Saudi family. With regard to obstacles dialogue family, the results 

showed that the females lack of family dialogue with the father more. 

Keywords: Social Factors, Saudi Society, Dialogue, Family, Familial Dialogue. 
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 أوالً: مشكلة الدراسة

تعالج هذه الدراسة جانبًا مهاًم من اجلوانب االجتامعية 

واألساسية يف املجتمع، والذي ربام يلعب دورًا رئيسًا يف 

تشكيل الركيزة األساسية لثقافة الفرد واملجتمع عىل حد 

وار األرسي مع سواء، ولذلك فإن هذا اجلانب ركز عىل احل

األخذ بعني االعتبار زيادة االهتامم به عىل كافة املستويات 

املحلية والعاملية. ومن املؤكد أن احلوار أصبح مطلبًا إنسانيًا، 

ووسيلة من وسائل االتصال الفعالة، وهنا جيب التأكيد عىل 

أمهية استخدام وسيلة احلوار داخل األرسة، والذي من 

العامل اخلارجي، والتواصل مع  يف دماجاملمكن أن هييء لالن

 بني حاجة الفرد اآلخرين، عىل اعتبار أن احلوار حيقق التوازن

 .والتفاعل مع اآلخرين لالستقاللية، وحاجته للمشاركة

كذلك من املمكن أن يعد احلوار من أهم مواقف التواصل 

الفكري، والثقايف، واالجتامعي التي تتطلبها احلياة يف 

ا له من أثر يف تنمية قدرة األفراد عىل التفكري املجتمع؛ مل

املشرتك، والتحليل، واالستدالل، كام أن احلوار من األنشطة 

التي حترر اإلنسان من االنغالق واالنعزالية، وتفتح له قنوات 

للتواصل يكتسب من خالهلا املزيد من املعرفة والوعي 

 (.15: 1111)اللبودي، 

كل هذه املؤرشات مهمة، وذات داللة واضحة عىل أمهية 

ثقافة احلوار يف املجتمع عمومًا، واألرسة بشكل خاص، 

والذي يؤكد ذلك نتائج الدراسة التي أعدهتا إدارة الدراسات 

والبحوث والنرش بمركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني 

ؤية ثقافة احلوار يف املجتمع السعودي: ر"( بعنوان 1117)

، "أعضاء هيئة التدريس يف جامعات اململكة العربية السعودية

والتي بينت أن مستوى ثقافة احلوار يرتفع لدى الطبقة املثقفة، 

أما يف الطبقة العاملة فهو متوسط ويميل إىل املنخفض، بينام 

% من املشاركني أن مستوى ثقافة احلوار يف الطبقة 18أبدى 

ذلك إشارة إىل احلاجة إىل رفع املنخفضة معدوم كليًا، ويف 

مستوى ثقافة احلوار يف املجتمع السعودي انطالقًا من 

األرسة. أما من ناحية استعداد املجتمع السعودي للحوار فقد 

% من عينة الدراسة عىل استعداد املجتمع للحوار. 85أكد 

وأما العوامل املؤثرة يف رفع مستوى احلوار فلقد جاء التعليم 

األوىل، ثم الرتبية األرسية يف املرتبة الثانية؛ ملا تقوم به يف املرتبة 

من دور مهم يف الرفع من مستوى احلوار. ومما يلفت النظر يف 

( أن ثقافة احلوار يف املجتمع 1113دراسة املطريي )

السعودي ال تزال دون املستوى املطلوب؛ وسبب ذلك عىل 

ممارسة احلوار  ما يبدو أن العادات والتقاليد غري مساعدة عىل

حيث مل يصل بعد إىل كونه مفهومًا أساسيًا يف الثقافة 

السعودية، ولكن من النتائج املشجعة التي توصل إليها 

املطريي أن أغلب عينة الدراسة يرون أن الدين اإلسالمي 

يشجع عىل احلوار، وهذه أرضية جيدة للعمل عىل تأسيس 

ناء عىل ما تم املامرسة احلوارية بشكل علمي وخمطط له. ب

عرضه تبني مدى أمهية ورضورة احلوار األرسي؛ ملا يقوم به 

من دور مهم يف توطيد العالقات األرسية، ومساعدة أفرادها 

عىل مواجهة مشكالت حياهتم اليومية. يضاف إىل ذلك 

حقيقة ندرة وقلة الدراسات التي تتناول احلوار األرسي من 

 اعتبارها ظاهرة ناحية اجتامعية عىل وجه اخلصوص، عىل

مهمة فإن هذه الدراسة هتدف إىل التعرف عىل العوامل 

االجتامعية املؤثرة يف احلوار األرسي من وجهة نظر طالبات 

 جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض.

 

 ثانيًا: أمهية الدراسة

 تتحدد أمهية الدراسة يف التايل:

تتعرض األرسة السعودية لتغريات عديدة يف الوقت  -

ايل دعت األمهية لتناول احلوار األرسي، من أجل احل

 التعرف عىل احلوار األرسي من منظور اجتامعي.

تتمثل هذه الدراسة يف أهنا استجابة لتوصيات عدد من  -

الدراسات واملؤمترات السابقة التي أكدت عىل أمهية 

احلوار، ودور األرسة يف تعزيزه وتنميته لدى أفراد 

 األرسة.

اسة أن تفيد الرتبويني واملهتمني بقضايا يمكن هلذه الدر -

احلوار بني احلضارات يف تعزيز ثقافة احلوار يف قاعات 

املحارضات والندوات وورش العمل وغريها من 

 األنشطة الثقافية واملجتمعية. 

 

 ثالثًا: أهداف الدراسة

التعرف عىل العوامل االجتامعية املؤثرة يف احلوار  .1

 األرسي.

 ستخدمة يف احلوار األرسي.معرفة األساليب امل .1

 معرفة خصائص احلوار األرسي. .9

 التعرف عىل معوقات احلوار األرسي. .4

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عىل السؤال الرئيس: ما هي 

العوامل االجتامعية املؤثرة يف احلوار األرسي؟ ويتفرع منه 

 أسئلة البحث وهي:

 ما األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي؟ .1
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 خصائص احلوار األرسي؟ما  .1

 ما معوقات احلوار األرسي؟ .9

 

 رابعًا: مفاهيم الدراسة

 (social factorsالعوامل االجتامعية )

أي سلوك، أو اجتاه يتأثر "ويعرف نظريًا لدى غيث بأنه: 

باخلربة احلارضة، أو املاضية لسلوك أشخاص آخرين، أو 

ذا السلوك الذي يتجه نحو اآلخرين، والسلوك املتأثر هب

أن العامل " (. بينام يرى بدوي:411: 1373) "الوعي

االجتامعي يوجد إذا تأثر سلوك الفرد بشخص آخر، أو 

بجامعة سواًء كان هذا الشخص، أو هؤالء األشخاص 

: 1386) "موجودين من الناحية املادية، أو غري موجودين

981.)  

إذًا هي جمموعة الظروف التي تساهم بتكوين الفرد 

وتربيته، ويكون هلا األثر الواضح يف سلوك الفرد وجمتمعه، 

بمعنى العوامل املبارشة وغري املبارشة إلحداث تغري 

اجتامعي. لذا هي كل ما يؤثر يف احلوار األرسي كعمر 

املبحوثة، وعمر الوالدين، واملستوى التعليمي للوالدين، 

بحوثة، واحلالة االجتامعية للوالدين، وللمبحوثة، وللم

 وطريقة تعامل اآلباء مع أبنائهم، وقت الفراغ.

 

 (Familial Dialogueاحلوار األرسي )

نشوء األبناء يف جو أرسي "يعرف احلوار األرسي بأنه 

تسوده األلفة واملحبة والثقة والتفاهم حيصنهم من خماطر 

ق ذلك إال عن طريق االنحراف واالنحالل، ولن يتحق

(. أما 133: 1113)القحطاين،  "التواصل واحلوار األرسي

األرسة هي "( فريى أن 196-195: 1113خوجة )

املؤسسة الرتبوية األوىل، واملكان األول الذي يتدرب فيه 

الطفل عىل هذه اللغة، وأسلوب احلوار، حيث يتأثر سلوك 

عتقدات السائدة، بالبيئة والثقافة، وامل -األب واألم-األبوين 

والقيم االجتامعية، فهذه العوامل يف العادة توجه سلوك 

."الناس يف حياهتم اليومية، فيفرضه األبوان عىل األبناء  

يقصد باحلوار األرسي يف هذه الدراسة التحاور بني 

اآلباء واألوالد، أو بني األوالد وسائر أفراد األرسة السعودية 

ناع، وإبداء كل طرف وجهة بمدينة الرياض من خالل اإلق

نظره بكل حرَية من أجل التوصل لنتيجة مناسبة 

 للمتحاورين، ولفهم الواقع والتعامل معه بصورة أفضل.

 

 خامسًا: الدراسات السابقة

دراسة أعدهتا إدارة الدراسات والبحوث والنرش بمركز 

( بعنوان ثقافة 1114امللك عبد العزيز للحوار الوطني )

املجتمع السعودي: رؤية أعضاء هيئة التدريس يف احلوار يف 

جامعات اململكة العربية السعودية. هدفت إىل قياس مستوى 

ثقافة احلوار يف املجتمع السعودي ومدى استعداد املجتمع 

لتقبل ثقافة احلوار وحتديد العوامل املسامهة يف رفع مستوى 

 ثقافة احلوار. استخدم يف هذه الدراسة املنهج املسحي،

وكانت أداة الدراسة االستبانة، كام مجعت املعلومات من عينة 

الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية التي بلغ حجمها 

( مفردة من أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف 1111)

اجلامعات والكليات السعودية، وكان من أبرز النتائج التي 

ة احلوار لدى توصلت إليها الدراسة بأن ارتفاع مستوى ثقاف

% عنها لدى 9.9الطبقة املثقفة بلغت املوافقة عىل عاٍل جدًا 

%، وأن هناك أربعة عوامل مؤثرة 1.5الطبقة العاملة بلغت 

يف رفع مستوى ثقافة احلوار باملجتمع السعودي وجاء ترتيبها 

حسب درجة تأثريها كالتايل: التعليم، الرتبية األرسية، 

 ة الثقافية.اإلعالم، اللقاءات واألنشط

بعنوان تعزيز ثقافة احلوار ( 1113)العبيد،دراسة 

ومهاراته لدى طالب املرحلة الثانوية: الدواعي واملربرات 

واألساليب باململكة العربية السعودية. هدفت الدراسة إىل 

تأصيل مفهوم احلوار وأصوله وأسسه ومبادئه الرتبوية وبيان 

يب املناسبة لتعزز دواعيه ومربراته، والتعرف عىل األسال

ثقافته ومهاراته لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية 

السعودية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية، وذلك من 

أجل التوصل إىل صياغة مقرتح لتعزيز ثقافة احلوار ومهاراته 

لدى طالب املرحلة الثانوية. ولقد استخدم الباحث املنهج 

وأساليبه التالية الوثائقي، واملسحي، الوصفي بأشكاله 

والتحلييل، إن عينة الدراسة من اخلرباء املتعاونني مع مركز 

امللك عبد العزيز للحوار الوطني باململكة ومديري اإلدارات 

باملركز واخلرباء املتخصصني يف الرتبية ويف جمال احلوار 

 ( خبريًا،56وثقافته ومهاراته من داخل اململكة وخارجها )

يضاف إىل ذلك أن حجم عينة الدراسة من معلمي املرحلة 

( 657الثانوية احلكومية )بنني( عىل مستوى اململكة عددها )

معلاًم، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث فيام يتعلق 

بموضوع هذه الدراسة هي: موافقة اخلرباء عىل تعزيز ثقافة 

نوية باململكة العربية احلوار ومهاراته لدى طالب املرحلة الثا

السعودية، وأمهية تعزيز قيم احلوار وممارسته لدى املتعلم 
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%، وتعزيز دور املؤسسات 71.3حيث بلغت النسبة 

االجتامعية بنرش وتنميــة وتطويــر ثقافــة احلوار ألفراد 

% يرون أن احلوار يساعد عىل متكني املتعلم 69.3املجتمع، و 

األرسية وطرح رأيه بحرية تامة من املشاركة يف احلوارات 

 حول قضايا أرسته وجمتمعه.

كانت عن أثر اخلصائص  (1111)اخلليفي،دراسة 

االجتامعية واالقتصادية يف احلوار األرسي من وجهة نظر 

األبناء: دراسة ميدانية عىل عينة من طالب الصف الثالث 

ثانوي بمدينة الرياض. تناولت هذه الدراسة احلوار األرسي 

بحث والتحليل، وذلك من خالل تسليط الضوء عىل بال

بعض اخلصائص االجتامعية واالقتصادية ملعرفة أثرها يف رفع 

مستوى احلوار األرسي، أو عدم عالقتها بذلك، وتعترب 

الدراسة وصفية، واستخدم الباحث منهج املسح االجتامعي 

( طالبًا، ومن أبرز النتائج التي 111وبلغ عدد أفراد العينة )

توصل إليها الباحث ما ييل: تبني أن عدم التميز العلمي، 

والضعف يف التحصيل الدرايس عند األبناء يرتتب عليه 

ضعف يف اجتاههم نحو احلوار األرسي، وأن ثقافة األحياء 

يف وسط املدن تساهم إجيابيًا بميل األوالد نحو احلوار 

األرسي، وأن اخلصائص االجتامعية واالقتصادية اخلاصة 

باآلباء يف هذه الدراسة ليس له عالقة بتوجه األوالد نحو 

احلوار األرسي يف املجتمع السعودي، أيضًا إن أهم العوامل 

االجتامعية والثقافية التي سامهت إجيابيًا بتحقيق احلوار داخل 

األرسة السعودية زيادة جلوس أفراد األرسة ساعات كثرية 

 ائية.مع بعضهم البعض ملشاهدة القنوات الفض

ركزت عىل استخدام  (1111)الشهراين، أما دراسة 

األرسة السعودية ملهارة احلوار يف حل مشكالهتا األرسية. 

هدفت الدراسة لتعرف عىل مدى استخدام األرسة السعودية 

ملهارة احلوار يف حل مشكالهتا األرسية، والتعرف عىل بعض 

عوقات العوامل املؤثرة يف احلوار األرسي، والتعرف عىل م

احلوار األرسي، استخدمت الباحثة منهج املسح االجتامعي 

عن طريق العينة، باإلضافة إىل ذلك اعتمدت عىل االستبانة 

كأداة البحث ووزعت بطريقة العشوائية البسيطة والعينة 

الطبقية عىل املعلمني واملعلامت يف املدارس احلكومية يف مدينة 

لت إليها الباحثة يف الرياض، ومن أبرز النتائج التي توص

دراستها ما ييل: تبني أن املعلمني يمثلون األزواج يف األرسة 

السعودية من معوقات احلوار داخل األرسة، بينام املعلامت 

أقل نسبة يف إعاقة احلوار داخل األرسة. كذلك أن عينة 

سنة فأكثر يرون أن األرسة  45الدراسة الذين أعامرهم من 

حلوار حلل مشكالهتا األرسية، بينام السعودية ال تستخدم ا

سنة ذكروا أن األرسة السعودية  15الذين أعامرهم أقل من 

 تستخدم احلوار حلل مشكالهتا األرسية.

 

 تعقيب عىل الدراسات السابقة 

دراسة مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، وتتفق مع 

الدراسة احلالية بالبحث عن ثقافة احلوار يف املجتمع 

سعودي. واالختالف بينهام أن دراسة املركز عينتها من ال

أعضاء هيئة التدريس، بينام هذه الدراسة عينتها من طالبات 

جامعة امللك سعود. كام أن دراسة الدعيج وهذه الدراسة 

تبحثان يف عوامل تنمية احلوار واملناقشة، والفرق بينهام أن 

ذه الدراسة دراسته هتتم باحلوار غري الصفي، عىل حني أن ه

هتتم باحلوار األرسي. كام أن دراسة العبيد تتفق مع الدراسة 

احلالية يف الرتكيز عىل االهتامم باحلوار، كام أهنام هتتامن 

باألساليب املناسبة لتعزز ثقافته ومهاراته، باإلضافة إىل ذلك 

فإن دراسة العبيد قامت بمحاولة التعرف عىل أساليب احلوار 

وية، بينام أن هذه الدراسة مهتمة بالتعرف عىل يف املرحلة الثان

طبيعة األساليب املستخدمة داخل األرسة ومن خالل أداء 

الطالبة اجلامعية للحوار األرسي. أما فيام خيص دراسة 

القحطاين فإهنا اهتمت ببحث مفهوم احلوار يف الفكر الرتبوي 

واالجتامعي املعارص كام ركزت عىل موضوع احلوار من 

تربوي إسالمي، بينام هذه الدراسة تقوم من منظور منظور 

 اجتامعي. 

وأن دراسة اخلليفي وهذه الدراسة تبحثان يف التعرف عىل 

بعض العوامل االجتامعية املؤثرة يف احلوار األرسي، 

واالختالف بينهام أن العينة يف دراسة اخلليفي من طالب 

 الصف الثالث ثانوي بمدينة الرياض، عىل حني أن هذه

حيث أن  الدراسة عىل الطالبات يف جامعة امللك سعود.

دراسة الشهراين وهذه الدراسة تبحثان يف بعض العوامل 

املؤثرة يف احلوار األرسي، وكذلك يف معوقات احلوار 

األرسي، واالختالف بينهام أن دراسة الشهراين عينتها من 

ة املعلمني واملعلامت يف املدارس احلكومية، عىل حني أن عين

 هذه الدراسة من الطالبات يف جامعة امللك سعود. 

 

 سادسًا: النظريات املفرسة للدراسة

 النظرية البنائية الوظيفية

ظهرت النظرية البنائية الوظيفية يف هناية القرن التاسع 

عرش وبداية القرن العرشين عىل يد العامل هربرت سبنرس، 
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اجتامعية التي ابتدعها تقارن الكائن احليواين  فنظريته البايو

احلي باملجتمع من حيث األجزاء، والوظائف، والتكامل بني 

األجزاء والوظائف للكائنني احليواين واالجتامعي، وأيضًا 

أشار بأن لكل جزء من أجزاء املجتمع وظائفه التي تساعد 

عىل ديمومة وبقاء الكائن االجتامعي مثله يف ذلك مثل 

وظائف التي يقدمها اجلهاز العضوي لديمومة وبقاء الكائن ال

(. عىل حني أن دور كايم 51-51: 1115احليواين )احلسن، 

يفرس البنائية الوظيفية عىل اعتبار أن الثقافة هي التي متثل 

جانبًا من العنارص االجتامعية فتشمل اللغة، والتقاليد، 

متثل مؤسسات  والعقائد الدينية، والقيم، وكل هذه العنارص

اجتامعية هلا وظيفتها وال يمكن االستغناء عنها ألمهيتها يف 

جمرى احلياة االجتامعية ولكوهنا تشمل العنارص البنيوية يف 

 (. 148: 1113املجتمع )الغريب، 

 مرجريت كولسونو  Riddall.D دافيد ريدلويرى 

Colson M. أن البنائية الوظيفية حتوي ثالثة مبادئ: البنائية

لوظيفية وغرض املجتمع فيها احلفاظ عىل النظام والثبات ا

راد كليف براون االجتامعيني، ومن أبرز مفكري هذه النظرية 

Brown.Radcliffe الوظيفية البيولوجية، وغرض املجتمع .

فيها إشباع حاجات بيولوجية، ومن أبرز أنصار هذه النظرية 

فيها احلفاظ . الوظيفة املعيارية، وغرض املجتمع مالينوفسكي

عىل التوازن الذي يتم من خالل وجود معايري وقيم خاصة 

تالكوت يشرتك فيها غالبية الناس. ومن أبرز مفكري النظرية 

 (.181-173: 1119)هندي وعبد اهلل،  بارسونز

فيمكن دراسة احلوار األرسي من منظور اجتامعي اعتبار 

الوظائف، األرسة كنظام أو نسق اجتامعي يقوم بعدد من  أن

ومنها الرتبية والتي من ضمن وظائفها التي تؤدهيا يف املجتمع 

التنشئة االجتامعية، والتي تظهر فيه طريقة التعامل مع األوالد 

من حوار أرسي أو عدمه، وما يرتتب ذلك عىل الوظائف 

األخرى لألرسة كاالحرتام، والتقدير، والقيام بالوظائف 

تساعد األرسة عىل الديمومة  وفقًا لألدوار األرسية املحددة

والقدرة الفعالة يف احلفاظ عىل توازن الكيان األرسي كنظام 

رئييس باملجتمع، باعتبارها اللبنة الرئيسة يف املجتمعات 

كاملجتمع السعودي. إذًا إن األرسة هي نسق اجتامعي 

واحلوار األرسي هو أداة ذلك النسق إذا مل يستخدم ذلك 

وف يؤثر عىل استقرارها، ومنها عىل احلوار داخل األرسة س

املجتمع، أما إذا استخدم بطريقة سليمة سوف ينعكس إجيابًا 

 عىل استقرار األرسة واستمرارها ومنها عىل املجتمع.

 

 نظرية حتليل التعامل:

ظهرت نظرية حتليل التعامل عىل يد الطبيب النفيس 

حيث أوضح أبرز أفكار  Eric Berne األمريكي إيريك برين

 Games People Playالنظرية يف كتابه ألعاب يلعبها الناس 

ذكر برين أن التعامالت أو التفاعالت املتكررة بني البرش 

ضمن حياهتم اليومية هي بمثابة ألعاب. تطورت هذه النظرية 

 Iوازدهرت لدى توماس هاريس يف كتاب أنا بخري أنت بخري 

am Ok,You are Okاميل . ويمكن تعريف التحليل التع

طريقة تساعد الفرد يف فهمه لنفسه وذلك من خالل "بأنه: 

: 1335)العدييل،  "تعامله وعالقته باألفراد والعامل من حوله

(. إذًا تعترب من النظريات االجتامعية النفسية، حيث تركز 83

 هذه النظرية عىل هدفان ومها:

هدف املستوى الفردي: حالة األنا، من خالل مساعدة  -

 إدراك نمط شخصيته بالتايل متكنه من اإلنسان عىل

االستغالل والقدرة عىل حتمل املسؤولية )الشناوي، 

1335.) 

هدف املستوى اجلامعي: تتمثل بالتحليل التعاميل  -

لعالقات األفراد، من خالل حتويل التعامل العقيم 

 (.1114الصعب السلبي إىل تعامل إجيايب بناء )حيواين، 

طريقة تساعد يف فهم سلوك نظرية حتليل التعامل هي 

أفراد األرسة لتكوين عالقات تتمتع بالتواصل اإلجيايب من 

خالل احلوار األرسي؛ وتم توظيف النظرية كطريقة لوصف 

وحتليل العالقة بني أفراد األرسة من خالل الرتكيز عىل 

أهداف النظرية وخاصة هدف املستوى اجلامعي لتحليل 

إجيايب مما يسمح باستمرار احلوار األرسي وهل ذلك احلوار 

 التواصل أم سلبي مما ينعكس عىل إعاقة احلوار األرسي.

 

 سابعًا: أمهية احلوار األرسي 

إن ما يظهر أمهية احلوار خاصة احلوار األرسي بني أفراد 

األرسة وذلك ألمهية االقتناع بام يقوم به الفرد وليس أداء 

بارها عادة تلك الواجبات أو األدوار دون أدراك أو باعت

متارس فقط، فاحلوار األرسي يتيح فرصة لبناء شخصيات 

أفراد األرسة دون اإلجبار أو الكبت بل باالحرتام. أما 

اإلسهام يف غرس القيم األخالقية وهتذيب السلوك، فإن 

أسلوب احلوار من األساليب اإلسالمية التي تسهم حتقيق 

خلري بغرس أهداف الرتبية السليمة، ألن فيها توجيه نحو ا

القيم األخالقية وهتذيب السلوك وحتصني األوالد. كذلك 

اكتساب القدرة عىل حل املشكالت، فال شك أن احلوار 
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يساعد عىل تنمية الثقة بالنفس وذلك باعتبار أن اخلالف أمر 

طبيعي واحلوار يمكن أن يساعد األوالد عىل اكتساب مهارة 

ريب عن حل املشكالت، وذلك من خالل احلديث مع امل

املشكلة واملساعدة عىل حلها. كام أن ذلك يساعد عىل إسهام 

احلوار يف بناء الشخصية وزيادة الثقة بالنفس باعتبار أن 

الرتبية باحلوار هتذب النفس وتساعد عىل بناء شخصية واثقة 

من خالل املعرفة واالقتناع بام تعرفه تلك الشخصية وقناعتها 

رتكيز عىل أن احلوار جيب أن بام تقوم به. ومن الرضوري ال

يعترب وسيلة من الوسائل املتعددة للمصارحة داخل األرسة، 

ويف حال انعدام احلوار األرسي يصبح أفراد العائلة كٌل فرد 

لوحده دون تواصل مع اآلخرين، أو تكون العالقة فيام بينهم 

رسمية دون معرفة ما يدور بفكر اآلخر فيصبح أي ردة فعل 

الصورة التي رسمت عن الفرد اآلخر دون هي ناجتة عن 

تعديل هلا من خالل احلوار األرسي، وبالتايل إذا وجد احلوار 

األرسي أصبح هناك عالقات مشرتكة تقوم عىل املصارحة 

دون غموض، بل عىل الصدق، مما يزيد من التواصل بني 

أفراد األرسة وتصبح أكثر عمقًا، بل ربام أن ذلك يقلل من 

ة تساعد عىل ظهور االنحرافات السلوكية. فرص ظهور بيئ

كام ذكر عبيد أن مصارحة الطفل لوالديه عن مشكالت 

املدرسة تنفس عن مشاعره املكبوتة، ويسرتيح نفسيًا حني 

حيكي ألهله، واألم تستمع له باهتامم وتشجعه عىل البوح هلا، 

: 1384وهذا يساعده يف نموه النفيس واالجتامعي )عبيد، 

59.) 

 

 ألرسة يف الرتبية عىل احلوار األرسيدور ا

إن األرسة هي اللبنة األوىل للمجتمع، وبالتايل هي 

الركيزة األساسية يف الرتبية الذي يتدرب فيها أفرادها عىل 

احلوار من خالل اللغة. وهنا تظهر أمهية تعزيز احلوار 

وتنميته مع مراعاة اخلصائص العمرية ألفراد األرسة. وحول 

وأيرس طرق هذه "املدلول يقول ابن خلدون: هذا املعنى و

 -أي تدريبه وتعويده عىل النطق الصحيح-امللكة فتق اللسان 

باملحاورة واملناظرة يف املسائل العلمية فهو الذي يقرب من 

 (.491: 1339)ابن خلدون، "شأهنا وحيصل مرامها

إذًا من حق أفراد األرسة استخدام احلوار باعتباره 

أداته اللغة للتعرف عىل ما هو صواب وما أسلوبًا للحديث 

هو خطأ، والقناعة بذلك بكافة املجاالت املعرفية واجلسمية 

والدينية واالجتامعية والعاطفية واألخالقية، وللتعرف عىل 

املواضيع التي تشغل اهتامماهتم، مما يزيد من متاسك العالقات 

 تببنى األرسية، وفقًا ألفراٍد يتمتعون بثقة ومعرفة. ألنه ال

الشخصيات بناء صحيحًا إال باحلوار، الذي حيررها من 

االنطواء، ويعزز الثقة بالنفس، ويوجه النمو االنفعايل 

(. عىل حني أنه من املفيد ومن 163: 1113)خوجه،

الرضوري النظرة الشمولية للحوار املجتمعي عىل وجه 

العموم واحلوار األرسي عىل وجه اخلصوص ألن له صبغًا 

ت يمكن أن تثري وتتطرق إىل مواضيع يعرضها وجماال

ويناقشها أفراد األرسة فيام بينهم مما يساعد عىل التوسع يف 

 جماالت ومواضيع ذات صلة وثيقة وآنية ألفراد األرسة. 

 

 العوامل االجتامعية املرتبطة باحلوار األرسي

هناك عدة عوامل مرتبطة ومؤثرة بشكل جوهري للحوار 

واالقتصادية والنفسية والصحية وغريها. منها االجتامعية 

ومن املفيد الرتكيز عىل العوامل االجتامعية والتي ال بد أهنا 

تتأثر وتؤثر عىل األفراد من أباء ومربني واملتمثلة بالعديد من 

عادات وتقاليد ومعتقدات وقيم سائدة يف املجتمع، فبالتايل 

ما تعلمته هي التي حتدد سلوك وتشكل األفراد واملبنية عىل 

األجيال املتتابعة والتي بالرضورة ألهنا تنتقل وتتأثر باألوالد 

من خالل احلوار األرسي. باإلضافة إىل ذلك فإنه يمكن أن 

تلك العوامل تتأثر وتتشكل بمهنة اآلباء ومستوى تعليمهم 

وكذلك مستوى تعليم األجداد، واملستوى االقتصادي 

األرسة، وقد يعزز أو لألرسة مما ينعكس عىل احلوار داخل 

 يضعف ثقافة احلوار األرسي.

 

 معوقات احلوار األرسي

بعد عرضنا ألمهية احلوار األرسي سوف يتم عرض 

بعض األسباب التي تعيق احلوار أيضًا هناك بعض األسباب 

( يف دراسته 1118التي تعيق احلوار كام أوضحها فلمبان )

احلوار الرتبوي دور "ذات الصلة بمشكلة موضوع الدراسة 

عىل نحو يتسم  "يف وقاية الشباب من االنحراف الفكري

بالشمولية، وذلك من خالل اجلهل بأصول احلوار وآدابه، 

 (.61: 1118وعدم تطبيق أصول احلوار وآدابه )فلمبان،

( يف أبرز معوقات 1113أيضًا ما ذهب إليه احلازمي )

من التفاعل، احلوار التي قد تنشأ بني املتحاورين، ومتنعهم 

 والتواصل وبالتايل الوصول لنتائج سلبية فيام ييل:

تقويم كالم املتحدث، وهو يعرب فيه املتحدث بصيغة 

التقويم، واحلكم عىل اآلخر، ويضيع فيه اهلدف الذي وجد 

احلوار من أجله، الرتكيز عىل األخطاء، التهكم والسخرية، 
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عميم وإطالق التعميم باستخدام الكلامت والعبارات تفيد الت

أحكام قطعية التي ال تقبل االستثناء، كذلك جتاهل أحد 

أطراف املتحاورين للطرف اآلخر، تضخيم الذات والتمحور 

حوهلا، كذلك يوجد معوقات شخصية، واالبتعاد عن 

الوضوح أثناء العرض، والغضب واالنفعال والتعصب 

الشديد وغريها، وأيضًا معوقات موضوعية كالضوضاء، 

ممكن احلد من معوقات احلوار من خالل تفهم  وأخرياً 

املتحاورين لتلك املعوقات، وتوافر الرغبة الصادقة لدهيم عىل 

مواصلة احلوار دون النظر لتلك املعوقات حتى يتحقق غاياته 

 (.46-44: 1113اإلنسانية النبيلة)احلازمي،

 

 ثامنًا: اإلجراءات املنهجية 

 نوع ومنهج الدراسة

سة وصفية، فاعتمدت الدراسة عىل وصف تبعد هذه الدرا

وحتليل احلوار األرسي من منظور اجتامعي. تم استخدام 

 منهج املسح االجتامعي عن طريق العينة. 

 

 جمتمع وعينة الدراسة

اشتمل جمتمع الدراسة عىل عينة من طالبات 

البكالوريوس بكلية اآلداب يف جامعة امللك سعود، والبالغ 

( طالبة 9113لإلحصائيات اإلدارية باجلامعة )عددهن وفقًا 

 هـ.1494 -1499خالل الفصل الثاين من العام الدرايس 

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية 

ملجموعة من طالبات البكالوريس بكلية اآلداب يف جامعة 

امللك سعود بمدينة الرياض، حددت عينة الدراسة والبالغ 

من طالبات جامعة امللك سعود بكلية ( 941عددها )

(. تم أخذ عينة فرعية 1.15اآلداب، عند مستوى الداللة )

لكل جمتمع فرعي وهي التخصصات لكلية اآلداب، وبحيث 

أن نسبة العينة الفرعية إىل العينة الكلية مساٍو نسبة املجتمع 

الفرعي للمجتمع الكيل من خالل املعادلة، )العينة الفرعية 

نسبة العينة إىل جمتمع الدراسة ×  1مع الفرعي = املجت1

(، وحيث إن نسبة العينة إىل جمتمع 113: 1111)الضحيان، 

، وبذلك أصبحت 1.111=  9113÷  941الدراسة = 

عينة الدراسة لألقسام وفقًا للمعادلة هي: قسم الدراسات 

طالبة،  86طالبة، قسم اللغة اإلنجليزية  116االجتامعية 

طالبة.  15، اجلغرافيا 97طالبة، التاريخ 67ة اللغة العربي

ونتيجة ملا سبق أصبح كل جمتمع فرعي يمثل جمتمعًا متجانسًا، 

مما يمكن من استخدام العينة العشوائية البسيطة لسحب 

مفردات كل عينة فرعية، وعند استبعاد بعض االستامرات 

( 913التي مل يتم اإلجابة عليها أصبحت عينة الدراسة )

 من طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود. طالبة

 

 أداة الدراسة

إن الدراسة اعتمدت عىل االستبانة جلمع املعلومات، 

احتوت صحيفة االستبانة عىل عدة أسئلة متنوعة بعضها 

مفتوحة، وبعضها مغلقة، واشتملت عىل معلومات أولية عن 

 املبحوثة تكونت من عدة عوامل اجتامعية عمر املبحوثة،

وعمر الوالدين، واملستوى التعليمي للوالدين وللمبحوثة، 

واحلالة االجتامعية للوالدين وللمبحوثة، كذلك العامل 

االقتصادي لألرسة، باإلضافة إىل ذلك تم حتديد عبارات 

لإلجابة عىل أسئلة الدراسة وتعلقت باحلوار األرسي من 

ؤثرة منظور اجتامعي من خالل معرفة العوامل االجتامعية امل

واألساليب املستخدمة فيه، وخصائص  ،باحلوار األرسي

 احلوار األرسي، ومعوقات احلوار األرسي.

 

 صدق أداة الدراسة وثبات املقياس

ولقد مرت أداة الدراسة بعدة مراحل حيث قامت الباحثة 

 بالتأكد من صدق أداة الدراسة، وثبات مقياسها من خالل:

 صدق املحتوى لألداة. 1

ىل مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما وضعت للتعرف ع

لقياسه تم عرضها عىل عدد من املحكـمني من أعضاء هيئة 

( 8التدريس يف جامعة امللك سعود، وبلغ عدد املحكمني )

حمكاًم، وبناء عىل آراء املحكمني قامت الباحثة تعديل وإضافة 

 بعض العبارات.

 صدق االتساق الداخيل للمقياس. 1

تم تطبيق أداة الدراسة عىل عينة استطالعية عشوائية 

( مفردة من جمتمع الدراسة؛ وذلك من أجل 91قوامها )

التعرف عىل مدى االتساق الداخيل للمؤرش، وعىل بيانات 

العينة االستطالعية قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط 

بريسون؛ ملعرفة الصدق الداخيل للمؤرش حيث تم حساب 

الرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة معامل ا

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، واتضح أن 

قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة 

( فأقل، مما يشري 1.11ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

ويؤكد  إىل أن مجيع عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق،

قوة االرتباط الداخيل بني مجيع عبارات أداة الدراسة، وعليه 
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فإن هذه النتيجة توضح صدق عبارات وحماور أداة الدراسة، 

 وصالحيتها للتطبيق امليداين.

 ثبات املقياس. 9

لقياس مدى الثبات للمؤرش تم استخدام )معادلة ألفا 

يث ( للتأكد من الثبات، حCronbach's Alphaكرونباخ( )

طبقت املعادلة عىل العينة االستطالعية املسحوبة سابقًا، 

( مفردة من جمتمع الدراسة لقياس 91والتي تكونت من )

الصدق البنائي، واتضح أن معامل الثبات العام عاٍل حيث 

(، وهذا يدل عىل أن مؤرش االستبانة يتمتع 1.733بلغ )

طبيق بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتامد عليها يف الت

 امليداين للدراسة.

 

 جماالت الدراسة

 املجال البرشي: 

شملت الدراسة عينة من طالبات كلية اآلداب يف جامعة 

 امللك سعود ومن مجيع أقسامها العلمية.

 املجال املكاين:

متثل يف كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود بمدينة 

 الرياض باململكة العربية السعودية.

 املجال الزماين: 

-1499مجعت البيانات يف الفصل الدرايس الثاين عام 

 هـ.1494

 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية

تم االعتامد عىل معامل ألفا كرونباخ الحتساب ثبات 

املقياس، ومعامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخيل 

النسب املئوية واجلداول التكرارية البسيطة،  للمقياس، كذلك

إلحصائية، كام تم استخدام: مقياس وبعض االختبارات ا

ليكرت اخلاميس؛ لتحديد طول خاليا املقياس اخلاميس 

)احلدود الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة، لذا فإن 

توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث ملقياس 

ليكرت اخلاميس يتوضح من خالل املدى لكل: ال أوافق 

(، 1.61 – 1.81(، ال أوافق )1.81 – 1.11مطلقًا )

 – 9.41(، موافقة )9.41 – 1.61موافقة إىل حد ما )

 (.5.11 – 4.11(، موافقة بشدة )4.11

 

 

 

 ثامنًا: خصائص جمتمع الدراسة الديموغرافية

%( من إمجايل أفراد عينة 55.1من حيث العمر: أن ) -

سنة،  19إىل أقل من  11الدراسة ترتاوح أعامرهن من 

ويرجع ذلك إىل كون املبحوثات طالبات جامعيات 

فتغلب بينهن هذه الفئة العمرية وخاصة أن أعىل نسبة 

من عينة الدراسة هن يف السنة الدراسة الثالثة الذي 

 لعمرية.تغلب فيها هذه الفئة ا

%( من إمجايل أفراد 17.3وفق متغري عمر األب: أن ) -

سنة إىل أقل  45عينة الدراسة ترتاوح أعامر آبائهن من 

سنة وهن الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة،  51من 

وتساوت هذه النسبة مع نسبة أفراد عينة الدراسة الاليت 

ع سنة ويرج 55إىل أقل من  51ترتاوح أعامر آبائهن من 

ذلك لكون غالية اآلباء ممن لدهيم طالبات جامعيات هم 

ضمن هذه الفئة العمرية حيث قد يكون زواجهم تقريبًا 

سنه فأكثر، وكانت النسبة األقل من أفراد عينة  11 4قبل

سنة بنسبة  45الدراسة الاليت متثل أعامر آبائهن أقل من 

%( حيث يقل فيها نسبة اآلباء الذين لدهيم 4.4بلغت )

 البات جامعيات وهي مفردات عينة الدراسة. ط

%( من إمجايل أفراد عينة 41.7وفق متغري عمر األم: ) -

سنة إىل أقل من  45الدراسة ترتاوح أعامر أمهاهتن من 

سنة وهن الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة،  51

إىل أقل  45وختتلف عن عمر اآلباء التي تراوحت بني 

وارق عمرية عادة بني سنة وذلك لوجود ف 55من 

الزوجني عند الزواج حيث يكون الزوج أكرب يف العمر 

%( من أفراد عينة 4.4من الزوجة، يف حني أن )

سنة فأكثر ويتضح أن عمر  61الدراسة أعامر أمهاهتن 

األم حيدث فروقًا نحو األساليب املستخدمة يف احلوار 

األرسي كذلك عىل خصائصه، وأخريًا عىل معوقات 

 ر األرسي.احلوا

من حيث املستوى التعليمي لألب: أن ما نسبته  -

%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة مستوى تعليم 95.7)

آباؤهن جامعي فام فوق، وهن الفئة األكثر من أفراد 

%( من آباء املبحوثات 37.5عينة الدراسة، واتضح أن )

%( غري متعلمني، تبني أن تعليم األب 1.5متعلمون، و)

ًا نحو معوقات احلوار األرسي وقد يعود حيدث فروق

النشغال األب يف العمل مما قد ينعكس ذلك عىل حوار 

 األب مع أبنائه يف األرسة.
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%( من 15.1من حيث املستوى التعليمي لألم: أن ) -

إمجايل أفراد عينة الدراسة مستوى تعليم أمهاهتن ثانوي، 

ح أن وهن الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، إذًا يتض

%( من أمهات املبحوثات متعلامت، 31.9)

%( غري متعلامت. وتبني أن تعليم األم حيدث 11.7و)

فروقًا نحو معوقات احلوار األرسي وقد يعود ذلك ألن 

غالبية أمهات املبحوثات تعليمهن ثانوي وال يعملن 

%( قد يفرس ذلك بقاء األم يف غالبية 67.4بنسبة )

رسهتا، مما يتيح هلا احلوار معهم أوقاهتا باملنزل مع أفراد أ

 أكثر من األب.

%( 81.5وفق احلالة االجتامعية للمبحوثات: تبني أن ) -

من إمجايل أفراد عينة الدراسة عازبات، وهن الفئة األكثر 

من أفراد عينة الدراسة ويفرس ذلك بأن غالبيتهن يسكن 

%( وقد يعود النشغاهلن 76.5مع الوالدين بنسبة )

امعي والرغبة بتأجيل الزواج إىل ما بعد بالتعليم اجل

 اجلامعة. 

من حيث احلالة االجتامعية للوالدين: أوضح أن  -

%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة أن احلالة 83.7)

االجتامعية للوالدين متزوجان، وهي الفئة األكثر من 

أفراد عينة الدراسة، ويؤكد ذلك إجابات املبحوثات بأن 

لوالدين وبذلك إن وجود الوالدين غالبيتهن يسكن مع ا

باألرسة قد يتيح حوار أرسي ناجح من خالل التوجيه 

واإلرشاد، ويتفق ذلك مع ما جاءت به النظرية التفاعلية 

الرمزية بأن يف التفاعل األرسي يتم تكوين رموز من 

قبل األبناء ويصبح هناك صورة ذهنية عن الطرف 

الوالدين  اآلخر فمن خالل احلوار األرسي وتوجيه

 وإرشادمها يتم تأكيدها أو تعديلها.

%( من إمجايل 48.6من حيث مهنة األب: تبني أن ) -

أفراد عينة الدراسة آباؤهن موظفون حكوميون، وهن 

الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، ويرتبط ذلك بأن 

غالبية آباء املبحوثات تعليمهم جامعي فام فوق مما أتاح 

بالوظائف احلكومية يف تلك الفرتة، هلم فرصة االلتحاق 

%( من آباء املبحوثات يعملون، 75.9إذًا يتضح أن )

%( ال يعملون. وهذه النسبة تؤكد أن آباء 14.7و)

املبحوثات تقل بينهم نسبة األميني مما يؤدي إىل قلة نسبة 

غري العاملني حيث يرتبط التعليم باملهنة يف العرص 

املبحوثات تراوحت  احلارض، كذلك فإن غالبية آباء

سنة وهي املرحلة العمرية التي  55إىل  45أعامرهم من 

 عادًة يزيد فيها نسبة العمل والعطاء يف املجتمع.

%( من إمجايل أفراد عينة 67.4من حيث مهنة األم: أن ) -

الدراسة أمهاهتن ال يعملن، وهن الفئة األكثر من أفراد 

%( من أمهات 91.9عينة الدراسة، اتضح أن )

 املبحوثات يعملن.

 

 تاسعًا: نتائج الدراسة واإلجابة عىل تساؤالهتا

 األرسي؟ احلوار يف املؤثرة االجتامعية العوامل ما األول: التساؤل عىل اإلجابة

 احلوار األرسياستجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور العوامل االجتامعية املؤثرة يف  (1جدول رقم )

 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

 عمل والدي يسهل التحاور معه. 1
 9.77 11 17 78 119 39 ت

 
1.16 

 

3 

 % 18.3 95.1 14.1 8.4 9.4 

 يسهل التحاور معها. عمل والديت 1
 4.19 7 15 51 111 118 ت

 
1.19 

 

1 

 % 93.8 94.1 15.5 7.8 1.1 

 تعليم والدي يسهل التحاور بيننا. 9
 9.83 11 11 66 113 115 ت

 
1.14 

 

4 

 % 91.6 97.1 11.5 6.5 9.4 

 تعليم والديت يسهل التحاور بيننا. 4
 9.36 3 11 61 115 115 ت

 
1.14 

 

1 

 % 95.7 95.7 18.6 6.1 1.8 

5 
متتع أرسيت بروح التفاهم بني أفرادها 

 يساعد عىل احلوار األرسي.

 9.86 14 11 71 111 119 ت

 
1.11 

 

6 

 % 95.1 91.7 11.1 6.8 4.9 

 11 1.11 9.61 19 99 118 81 86 تمتارس أرسيت احلوار بشكل دائم  6
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

    4.1 11.1 99.5 15.1 16.7 % ومرن.

7 
هناك وقت حمدد أحتاور فيه مع 

 أرسيت.

 1.38 91 83 86 76 97 ت

 
1.17 

 

19 

 % 11.5 19.6 16.7 17.6 3.3 

                             أحتاور مع والدي  رغم انشغاهلام. 8
 9.48 14 55 85 33 67 ت

 
1.19 

 

11 

 % 11.8 91.7 16.4 17.1 4.9 

3 
الصعوبات املالية لألرسة تؤثر عىل 

 األرسي.احلوار 

 1.67 61 34 81 51 91 ت

 
1.19 

 

16 

 % 3.3 16.1 15.5 13.1 13.9 

11 
يزداد التقارب واحلوار األرسي عند 

 تعرض أحد أفراد األرسة للمرض.

 9.87 19 17 64 111 116 ت

 
1.11 

 

5 

 % 96.1 91.7 13.3 8.4 4.1 

 أحتاور مع أرسيت يف أوقات الفراغ. 11
 9.35 5 11 65 119 117 ت

 
1.37 

 

9 

 % 99.1 98.1 11.1 6.5 1.6 

11 
            ٍ            هناك وقت كاف  للتحاور مع 

 أرسيت.

 9.86 6 14 81 117 111 ت

 
1.11 

 

7 

 % 91.4 99.1 15.1 7.5 1.3 

 حيرتم والداي آرائي عند احلوار. 19
 9.74 11 19 111 83 38 ت

 
1.17 

 

11 

 % 91.4 17.6 91.1 7.1 9.4 

14 
نفتقد جمالسة أيب لنا يف البيت 

 واحلديث معه.

 1.74 71 86 67 44 51 ت

 
1.97 

 

14 

 % 15.8 19.7 11.8 16.7 11.1 

 أمي منشغلة عني وعن إخويت. 15
 1.63 163 116 18 11 7 ت

 

1.31 

 

18 

 % 1.1 9.4 8.7 91.3 51.5 

16 
يترصف أفراد أرسيت كام حيلو هلم 

 دون توجيه.

 1.15 33 111 69 16 11 ت

 
1.16 

 

17 

 % 9.7 8.1 13.6 97.3 91.7 

17 
تتبادل أرسيت الزيارات العائلية مع 

 أقاربنا.

 9.73 14 18 86 118 35 ت

 
1.17 

 

8 

 % 13.5 99.5 16.7 5.6 4.9 

18 
يشجع أفراد أرسيت مشاركة 

                     ً      األصدقاء يف احلوار بديال  عنهم.

 45 35 118 49 11 ت
1.63 1.18 15 

% 6.5 19.4 96.6 13.5 14.1 

 9.97 املتوسط العام *

 درجات 5* املتوسط من 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفراد عينة الدراسة 

موافقات إىل حد ما عىل العوامل االجتامعية املؤثرة يف احلوار األرسي 

تشري إىل خيار موافقة إىل حد ما يف أداة  (،5.11من  9.97بمتوسط )

باملرتبة  "عمل والديت يسهل التحاور معها"الدراسة. حيث أن عبارة 

(؛ وربام يعود ذلك الكتساب األم 5.11من 4.19األوىل بمتوسط )

مهارات نتيجة لعملها خارج املنزل جتعلها مدركة للتغريات االجتامعية 

أن تتحاور مع أوالدها وأرسهتا وفقًا  املحيطة باألرسة، وبالتايل تستطيع

تعليم والديت "لتلك املتغريات واملستجدات االجتامعية. وباملرتبة الثانية 

%( 31.9( حيث إن )5.11من 9.36بمتوسط ) "يسهل التحاور بيننا

من أمهات املبحوثات متعلامت، ذلك يتيح لألم احلوار بشكل إجيايب من 

م، مما يساعدها عىل احتواء أوالدها حيث إرشاد األوالد، واإلنصات هل

 "أحتاور مع أرسيت يف أوقات الفراغ"وفقًا ملا تعلمته. وتبني باملرتبة الثالثة 

( تتحاور املبحوثة مع أرسهتا يف وقت الفراغ؛ 5.11من 9.35بمتوسط )

ذلك يتفق مع نظرية حتليل التعامل لدى إيرك برين التي تؤكد عىل حتويل 

ألرسة إىل تعامل إجيايب من خالل استغالل أوقات العالقة بني أفراد ا

تعليم "الفراغ لتدعيم العالقة بني أفراد األرسة. باملرتبة الرابعة تبني عبارة 

( حيث إن 5.11من 9.83بمتوسط ) "والدي يسهل التحاور بيننا

متعلمون، مما ينعكس عىل احلوار داخل  %( من آباء املبحوثات35.5)

يزداد التقارب واحلوار األرسي عند تعرض "األرسة. وأوضحت عبارة 

باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة  "أحد أفراد األرسة للمرض

( يزداد التواصل واحلوار 5.11من 9.78الدراسة عليه بمتوسط )

ملرض مما يساعد عىل تقوية األرسي يف حال تأثر أحد أفراد األرسة با

متتع أرسيت بروح التفاهم بني "الروابط األرسية. أما باملرتبة السادسة 
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من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  "أفرادها يساعد عىل احلوار األرسي

(، فالتفاهم بني أفراد األرسة، والبعد 5.11من 9.86عليه بمتوسط )

ر يف جو أرسي هادئ. وأن عن اخلالفات يتيح لألرسة التمتع باحلوا

باملرتبة السابعة من حيث موافقة  "هناك وقت كاٍف للتحاور مع أرسيت"

( عىل الرغم من 5.11من 9.86أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

انشغال املبحوثة بالدراسة إال أهنا تستغل أوقات الفراغ يف احلوار مع 

باملرتبة الثامنة بمتوسط  يةأرسهتا. وتبني أن تبادل األرسة الزيارات العائل

( أن تبادل الزيارات العائلية مؤرش لقوة الروابط 5.11من 9.73)

العائلية التي تريب األوالد عىل تقوية الروابط بني أفراد األرسة الواحدة مما 

عمل والدي يسهل التحاور "يعزز احلوار األرسي. وباملرتبة التاسعة 

لتكوين أرسة تستطيع  ( إن عمل األب مهم5.11من 9.77) "معه

توفري االحتياجات املادية، ولكن أصبحت باملرتبة التاسعة نظرًا النشغال 

 األب لتوفري االحتياجات األرسية.

من  "حيرتم والداي آرائي عند احلوار"أما باملرتبة العارشة تبني عبارة 

( إن 5.11من 9.74حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

آداب احلوار األرسي هو االحرتام املتبادل بني املتحاورين، وتبني من أهم 

هنا إظهار ذلك االحرتام من قبل األب البنته مما يدل عىل ممارسة آداب 

متارس أرسيت "احلوار األرسي يف األرسة السعودية. كام أوضحت عبارة 

باملرتبة احلادية عرشة من حيث موافقة أفراد  "احلوار بشكل دائم ومرن

( إن احلوار األرسي ال 5.11من 9.61عينة الدراسة عليه بمتوسط )

يرتبط بزمان حمدد، أو مكان معني، بل هو عملية مستمرة ودائمة، 

وحتتاج إىل املرونة حتى حتدث االستمرارية، وأوضحت املبحوثة أن 

األرسة السعودية تتمتع بحوار دائم ومرن، وذلك يتفق مع دراسة 

( للعبارة )أحاور 9.84بلغ املتوسط )( حيث 1113)القحطاين،

ولكن باملرتبة الثانية عرش  أبنائي يف مشكالهتم احلياتية بحب وود(.

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  "أحتاور مع والديَّ رغم انشغاهلام"

%( من آباء 75.9( عىل الرغم من أن )5.11من 9.48عليه بمتوسط )

ات املبحوثات يعملن، إال أن %( من أمه91.9املبحوثات يعملون، و)

ذلك مل يمنع من وجود احلوار األرسي يف األرسة السعودية، وتتفق تلك 

%( فقط 1.1( حيث كانت النسبة )1111النتيجة مع دراسة )الشهراين،

اعتبار أن انشغال الزوجني بأمور احلياة أحد معوقات احلوار األرسي. 

تبة الثالثة عرشة من حيث باملر "هناك وقت حمدد أحتاور فيه مع أرسيت"

(؛ ألن احلوار األرسي كام 5.11من 1.38املوافقة إىل حد ما بمتوسط )

تبني سابقًا ال يرتبط بزمان أو مكان حمدد ويظهر ذلك من العبارة )متارس 

نفتقد جمالسة "(. أما 9.48أرسيت احلوار بشكل دائم ومرن( بمتوسط )

الرابعة عرشة من حيث املوافقة إىل باملرتبة  "أيب لنا يف البيت واحلديث معه

(؛ ألنه سبق أن أوضحت املبحوثة أهنا 5.11من 1.74حد ما بمتوسط )

تتحاور مع والدها رغم انشغاله بالعمل حيث كان متوسط املوافقة 

يشجع أفراد أرسيت مشاركة األصدقاء يف احلوار "(. حيث أن 9.77)

وافقة إىل حد ما بمتوسط باملرتبة اخلامسة عرشة من حيث امل "بدياًل عنهم

( عىل الرغم من خروج املبحوثة إىل اجلامعة، 5.11من 1.63)

وارتباطها بجامعة األصدقاء إال أن ذلك مل يتيح هلا االكتفاء باحلوار معهن 

كبديل عن األرسة، إذًا هناك حوار مع مجاعة األصدقاء، ولكن ليس 

الية لألرسة تؤثر الصعوبات امل"كبديل عن احلوار األرسي. كام تبني أن 

باملرتبة السادسة عرشة من حيث املوافقة إىل حد ما  "عىل احلوار األرسي

( عىل الرغم من وجود صعوبات مالية قد 5.11من 1.67بمتوسط )

تتعرض هلا األرسة إال أهنا أحيانًا قد تؤثر يف احلوار األرسي إما باإلجياب 

احلالة املادية  ( أن1111أو السلب، حيث أوضحت دراسة )الشهراين،

 %(1.9أحد معوقات احلوار األرسي بنسبة )

 

 : ما األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي؟اإلجابة عىل التساؤل الثاين

 استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي  (1جدول رقم )

 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

1 
والدي هو من يدير احلوار يف 

 أرسيت.

 9.45 13 49 35 111 69 ت

 
1.11 

 

15 

 % 13.6 91.7 13.5 19.4 5.3 

1 
 والديت هي من تدير احلوار يف

 أرسيت.

 9.56 6 13 111 111 55 ت

 
1.34 

 

11 

 % 17.1 94.8 97.9 3.1 1.3 

9 
إخويت هم من يديرون احلوار يف 

 أرسيت.

 9.18 11 71 159 61 17 ت

 
1.39 

 

18 

 % 8.4 18.3 47.5 11.1 9.1 

ً         أطرح األسئلة دائام  عىل أرسيت. 4                 
 9.61 3 91 117 116 63 ت

 
1.11 

 

11 

 % 11.4 91.3 99.1 3.6 1.8 

5 
عندما أحتدث مع أفراد أرسيت أنظر 

 إليهم مبارشة.

 4.18 4 11 61 191 116 ت

 
1.83 

 

1 

 % 96.1 41.4 18.3 9.4 1.1 

6 
تتحاور أرسيت يف أوقات مشاهدة 

 التلفاز.

 9.61 14 95 86 116 71 ت

 
1.18 

 

11 

 % 11.1 96.1 16.7 11.3 4.9 

 8 1.18 9.63 19 13 88 117 84 تتتحاور أرسيت يف أوقات تناول  7
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

    4.1 3.1 17.9 99.1 16.1 % الطعام.

8 
    َ                     أحتدث  مع أفراد أرسيت بأسلوب 

ٍ            خال  من التكلف.    

 4.16 7 11 51 115 146 ت

 
1.37 

 

1 

 % 45.9 91.6 15.8 9.7 1.1 

3 
مشكلة أخرب  عندما تواجهني

                   والدي  عنها مبارشة.

 9.14 41 67 116 51 56 ت

 
1.16 

 

13 

 % 17.4 15.8 91.3 11.8 11.7 

11 
عندما تواجهني مشكلة أخرب 

 إخويت عنها مبارشة.

 9.56 16 51 81 88 86 ت

 
1.18 

 

19 

 % 16.7 17.9 15.1 15.5 5.1 

11 
يف حال واجه والداي مشكلة 

 األرسة عنها.خيربان أفراد 

 9.14 18 51 195 53 48 ت

 
1.19 

 

17 

 % 14.3 18.9 41.3 15.8 8.7 

11 
يتميز احلوار بني أفراد األرسة 

 باالحرتام.

 9.86 3 11 75 117 111 ت

 
1.11 

 

5 

 % 91.1 96.9 19.9 6.5 1.8 

19 
أستخدم أسلوب الفكاهة يف 

 مناقشة القضايا مع أفراد أرسيت.

 9.36 4 13 73 119 117 ت

 
1.38 

 

9 

 % 96.9 91.1 14.5 5.3 1.1 

 أنصت باهتامم آلراء أفراد أرسيت. 14
 9.31 9 14 81 113 39 ت

 
1.83 

 

4 

 % 18.3 41.1 15.5 4.9 .3 

15 
يصغي أفراد أرسيت للمتحدث من 

 األرسة باهتامم.

 9.81 4 11 37 118 31 ت

 
1.36 

 

6 

 % 18.1 99.5 91.1 6.5 1.1 

16 
أقوم باستخدام لغة اإلشارة إلثبات 

 فكريت أمام أرسيت.

 9.48 11 51 35 33 65 ت

 

1.13 

 

14 

 % 11.1 91.7 13.5 15.5 9.7 

17 
تستخدم أرسيت التقنية احلديثة 

 للحوار )جوال، االيميل....(

 9.98 41 49 77 74 87 ت

 
1.95 

 

16 

 % 17.1 19.1 19.3 19.4 11.7 

18 
تستخدم أرسيت أسلوب اللني يف 

 احلوار بني أفرادها.

 9.68 14 11 38 111 78 ت

 
1.15 

 

3 

 % 14.1 94.1 91.4 6.5 4.9 

13 
تستخدم أرسيت التهديد عند 

 احلوار.

 1.11 39 114 77 17 11 ت

 
1.15 

 

11 

 % 9.4 8.4 19.3 95.4 18.3 

11 
حترص أرسيت عىل اإلقناع يف 

 احلوار.

 8 19 83 114 88 ت
9.77 1.11 7 

% 17.9 95.4 17.6 7.1 1.5 

 9.55 املتوسط العام *

 درجات 5* املتوسط من 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفراد عينة الدراسة 

موافقات عىل أهم األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي بمتوسط 

( وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافقة يف أداة 5.11من  9.55)

الدراسة، مما يوضح موافقة أفراد عينة الدراسة من طالبات كلية اآلداب 

يف جامعة امللك سعود عىل أهم األساليب املستخدمة يف احلوار األرسي. 

 "أحتدَث مع أفراد أرسيت بأسلوب خاٍل من التكلف "وأوضحت عبارة 

 4.16وىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )باملرتبة األ

(؛ يرجع ذلك إىل طبيعة احلياة األرسية التي تتمتع بالبساطة 5.11من

عندما "كام تبني من عبارة  واملرونة والعفوية يف العالقات وكذلك باحلوار.

باملرتبة الثانية من حيث  "أحتدث مع أفراد أرسيت أنظر إليهم مبارشة

(؛ هي 5.11من 4.18قة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )مواف

أساليب احلوار األرسي هو التواصل البرصي، وذلك مؤرش لالهتامم 

 ويساعد عىل مد جسور التواصل األرسي.

 "أستخدم أسلوب الفكاهة يف مناقشة القضايا مع أفراد أرسيت"أما 

سة عليه بمتوسط باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدرا هي

(؛ أن الفكاهة يف احلوار بني حني وآخر يساعد عىل 5.11من 9.36)

إدخال املرح والرسور مما يؤدي إىل تقوية العالقات بني أفراد األرسة. أما 

من حيث موافقة  "أنصت باهتامم آلراء أفراد أرسيت"باملرتبة الرابعة عبارة 

(، وذلك يدل عىل 5.11من 9.31أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )
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أن األرسة السعودية تصغي ألفرادها حسب ما أوضحته املبحوثة، وذلك 

يتيح إدراك املوضوع املتحاور عليه بني أفراد األرسة. تفق هذه النتيجة مع 

%( من أفراد عينة 79.4( حيث أوضحت أن )1113دراسة )القحطاين،

ر، وحيث أن عبارة الدراسة يصغون باهتامم إىل كالم أوالدهم أثناء احلوا

كانت باملرتبة اخلامسة من  "يتميز احلوار بني أفراد األرسة باالحرتام"

(، 5.11من 9.86حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

وذلك مطلب أسايس من أجل االلتزام بآداب احلوار األرسي اجليد حتى 

رأي اآلخر، تتحقق أهدافه، من خالل اختيار األلفاظ اجليدة، وتقبل ال

 وإبقاء الود واالحرتام حتى وإن وجد االختالف يف اآلراء.

يصغي أفراد أرسيت للمتحدث من األرسة "وتبني باملرتبة السادسة 

 9.81من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط ) "باهتامم

( ذلك أحد أساليب احلوار األرسي اجليد؛ وذلك إلتاحة 5.11من

 يف مشاعرهم؛ ألنه يف حال حدوث عكس ذلك قد الفرصة لتعبري عام

يؤدي إىل بحث أفراد األرسة عن آخرين خارج األرسة للتعبري عن 

حترص أرسيت عىل " مشاعرهم، وقد يؤثر ذلك عىل العالقة األرسية.

باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  "اإلقناع يف احلوار

تستخدم "كانت باملرتبة العرشين (. و5.11من 9.77عليه بمتوسط )

(، وذلك يؤكد 5.11من 1.11بمتوسط ) "أرسيت التهديد عند احلوار

أن األرسة السعودية تستخدم اللني والعاطفة والعقل واملنطق يف احلوار 

األرسي، وليس التهديد، حيث كان متوسط إجابات املبحوثات حول 

، ومتوسط إجابات (9.81استخدام العقل واملنطق يف احلوار األرسي )

 (.9.49املبحوثات حول استخدام العاطفة يف احلوار األرسي )

 األرسي؟ احلوار خصائص ما الثالث: التساؤل عىل اإلجابة

 استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور خصائص احلوار األرسي  (9جدول رقم )

 العبارات م

 درجة املوافقة

ط 
س
تو
امل

يب
سا
حل
ا

 

ف 
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

 

ب
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

1 
 أفضل احلوار مع والدي.

 

 1.31 91 33 115 46 41 ت

 

1.16 

 

16 

 % 19.1 14.9 91.6 91.7 3.9 

1 
 أفضل احلوار مع والديت.

 

 9.56 3 59 35 81 85 ت

 

1.11 

 

11 

 % 16.4 14.8 13.5 16.5 1.8 

 أفضل احلوار مع أخويت الذكور. 9
 1.71 41 111 113 98 14 ت

 

1.17 

 

18 

 % 7.5 11.8 97.1 91.4 11.4 

 أفضل احلوار مع أخويت اإلناث. 4
 9.65 11 97 74 83 111 ت

 

1.11 

 

6 

 % 91.1 17.6 19.1 11.5 6.5 

5 
األوالد تفضيل والدي  لرأي 

 الذكور أكثر من اإلناث.

 1.93 88 111 61 91 91 ت

 

1.15 

 

13 

 % 3.6 3.6 18.3 94.1 17.9 

6 
هناك فرصاً متساوية لألبناء إلبداء 

 وجهات نظرهم.

 9.76 15 11 89 117 87 ت

 

1.16 

 

4 

 % 17.1 96.9 15.8 6.1 4.7 

7 
احلوار األرسي يزيد من ترابط 

 أرسيت.

 4.16 3 11 48 111 151 ت

 

1.11 

 

1 

 % 46.6 91.7 14.3 9.7 1.8 

8 
احلوار األرسي يسهم يف بناء 

 شخصيتي.

 4.11 3 11 46 36 157 ت

 

.33 

 

1 

 % 48.8 13.8 14.9 9.7 1.8 

3 
تتحاور أرسيت وفقًا للمرحلة 

 العمرية لكل فرد فيها.

 9.69 11 17 81 111 81 ت

 

1.14 

 

7 

 % 15.1 94.5 15.5 8.4 6.5 

11 
حترص أرسيت عىل استخدام العقل 

 واملنطق يف احلوار.

 9.81 19 14 85 116 39 ت

 

1.19 

 

9 

 % 18.3 96.1 16.4 4.9 4.1 

11 
تغلب العاطفة عند احلوار بني 

 أفراد أرسيت.

 9.49 11 94 193 89 54 ت

 

.33 

 

19 

 % 16.8 15.8 49.1 11.6 9.1 

 3 1.15 9.57 11 94 85 116 76 تيتنازل والداي عن رأهيام إذا كان  11
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    6.1 11.6 16.4 91.3 19.6 % رأي األوالد أفضل.

19 
استجيب لرأي والداي ولو كان 

 خمالفًا لرغبتي.

 9.47 11 97 117 81 65 ت

 

1.15 

 

11 

 % 11.1 15.5 93.4 11.5 9.4 

 أرسيت تسألني عن مشكاليت. 14
 9.48 11 41 85 115 68 ت

 

1.16 

 

11 

 % 11.1 91.6 16.4 19.1 6.5 

15 
جتتمع أرسيت أسبوعيًا للحوار يف 

 قضايا األرسة.

 1.81 51 83 36 47 93 ت

 

1.19 

 

17 

 % 11.1 14.6 13.8 17.6 15.8 

16 
يرحب أفراد أرسيت بفتح 

 املوضوعات للنقاش معي.

 9.61 17 15 111 111 76 ت

 

1.13 

 

8 

 % 19.6 91.7 91.7 7.8 5.9 

17 
عندما أحتاور مع أرسيت نصل 

 لنتيجة تريض الطرفني.

 9.95 13 99 198 73 51 ت

 

1.15 

 

15 

 % 16.1 14.5 41.3 11.1 5.3 

18 
تتحاور أرسيت وفقًا الهتاممات كل 

 فرد فيها.

 9.41 18 49 111 117 54 ت

 

1.13 

 

14 

 % 16.8 99.1 91.1 19.4 5.6 

 جتتمع أرسيت يف أغلب األوقات. 13
 9.71 13 11 85 111 34 ت

 

1.19 

 

5 

 % 13.1 91.7 16.4 6.8 5.3 

 9.45 *املتوسط العام 

 درجات  5* املتوسط من 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفراد عينة موافقات 

( تشري إىل 5.11من  9.45احلوار األرسي بمتوسط )عىل خصائص 

خيار موافقة يف أداة الدراسة، مما يوضح موافقة أفراد عينة الدراسة من 

طالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود عىل أهم خصائص احلوار 

كانت  "احلوار األرسي يسهم يف بناء شخصيتي"األرسي. حيث أن عبارة 

 4.11موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط ) باملرتبة األوىل من حيث

( تبني أن غالبية إجابات مفردات العينة يرين أن احلوار األرسي 5.11من

يسهم يف بناء شخصيتهن، ذلك يتفق مع نظرية حتليل التعامل حيث حيقق 

هدف املستوى الفردي يساهم احلوار األرسي يف بناء نمط شخصية أفراد 

ز الثقة يف االستقالل واختاذ القرارات كذلك لتحمل األرسة بالتايل تعزي

باملرتبة الثانية من  "احلوار األرسي يزيد من ترابط أرسيت"املسؤولية. وتبني أن 

( تبني أن 5.11من 4.16حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

غالبية مفردات العينة يؤيدن أن احلوار األرسي يزيد من ترابط األرسة. 

باملرتبة  "حترص أرسيت عىل استخدام العقل واملنطق يف احلوار"وضحت وأ

 9.81الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

(. إن من اسرتاتيجيات احلوار الناجح هو استخدام العقل واملنطق 5.11من

حتى يصل املتلقي إىل القناعة؛ فنظرًا للتغريات التي طرأت عىل األرسة 

سعودية أصبح هناك حاجة الستخدام العقل واملنطق يف احلوار من أجل ال

التوصل لإلقناع، وليس جمرد تنفيذها كأوامر جيب طاعتها بدون فهمها. 

باملرتبة  "هناك فرص متساوية لألوالد إلبداء وجهات نظرهم"وكانت عبارة 

 9.76الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

(؛ لكون احلوار األرسي يستخدمه مجيع أفراد األرسة سواء كان 5.11من

كبريًا، أو صغريًا، أنثى، أو ذكرًا بالتايل تصبح الفرص متساوية لألوالد إلبداء 

 "جتتمع أرسيت يف أغلب األوقات" وجهة نظرهم. أما باملرتبة اخلامسة

(؛ ألن األرسة تعيش يف مسكن واحد بالتايل 5.11من 9.71بمتوسط )

يكون اجتامعهم سويًا يف أغلب األوقات سواء عند األكل، أو مشاهدة التلفاز، 

 أو االجتامعات العائلية، وذلك يتيح الفرص من أجل التحاور األرسي.

أفضل احلوار مع أخوايت "أما حمور تفضيل احلوار أوضحت عبارة 

(، 5.11من 9.65موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط ) "اإلناث

(، تليها 5.11من 9.56بمتوسط ) "أفضل احلوار مع والديت" تليها

 (، وتليها5.11من 1.31بمتوسط ) "أفضل احلوار مع والدي"

(، إذًا 5.11من 1.71بمتوسط ) "أفضل احلوار مع أخويت الذكور"

مفردات العينة احلوار أوالً مع األخوات اإلناث، ثانيًا مع األم، تفضل 

ثالثًا، مع األب، رابعًا مع اإلخوة الذكور؛ ويرجع ذلك لطبيعة 

 االهتاممات املشرتكة بني األخوات.

تتحاور "وتبني خصائص احلوار األرسي يف املجتمع السعودي أنه 

باملرتبة السابعة من  تكان "أرسيت وفقًا للمرحلة العمرية لكل فرد فيها

( حوار 5.11من 9.69حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

األرسة يقوم بناًء عىل املرحلة العمرية لكل فرد فيها حسب إجابات 

مفردات العينة، ذلك نظرًا لتعدد املراحل العمرية يف األرسة، وبالتايل 

راد أرسيت بفتح يرحب أف "ختتلف االهتاممات، واالحتياجات. كام 

باملرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة  "املوضوعات للنقاش معي

(، وذلك يتوافق مع عبارة 5.11من 9.61الدراسة عليه بمتوسط )

هناك فرص متساوية لألوالد إلبداء وجهات نظرهم. أما حسب تفضيل 

يل تفض "اآلراء باألرسة يف املجتمع السعودي وفقًا للنوع تبني عبارة 

باملرتبة التاسعة عرشة من  "والدي  لرأي األوالد الذكور أكثر من اإلناث

(، 5.11من 1.93حيث عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

حسب إجابات مفردات العينة، فأن أصبح لألنثى رأي يفضل عن الذكور 

ة يف احلوار األرسي؛ وذلك نتيجة ملا وصلت إليه املرأة السعودية نتيج

 لالهتامم هبا يف كافة املجاالت االجتامعية.

 



 ...املساندة االجتامعية وعالقتها باملشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة: مريم حممد صالح اللحيدان

 

166 

 الطالبات؟ نظر وجهة من األرسي احلوار معوقات ما الرابع: التساؤل عىل اإلجابة

 استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور معوقات احلوار األرسي  (4جدول رقم )

 العبارات م

 درجة املوافقة

ط
س
تو
امل

يب 
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

1 
يتم نبذي عندما خيتلف رأيي عن 

 باقي أفراد األرسة.

 1.93 71 114 75 91 11 ت

 
1.11 

 

11 

 % 6.1 3.6 19.9 98.5 11.4 

1 
                     ً     أجتنب احلوار مع أرسيت خوفا  من 

 املشكالت.

 1.45 75 114 74 91 17 ت

 
1.13 

 

11 

 % 8.4 3.3 19.1 95.4 19.9 

9 
أشعر باخلجل عندما أحتاور مع أفراد 

 أرسيت.

 1.11 111 194 59 11 11 ت

 
1.14 

 

16 

 % 9.7 6.5 16.5 41.6 91.7 

4 
أغضب عندما يرفض أفراد أرسيت 

 وجهة نظري.

 9.13 94 57 114 61 47 ت

 

1.16 

 

1 

 % 14.6 18.6 98.5 17.7 11.6 

5 
يغضب أفراد أرسيت عندما ختتلف 

 وجهة نظري معهم.

 1.76 41 39 115 48 14 ت

 
1.13 

 

5 

 % 7.5 14.3 95.7 18.3 19.1 

6 
النقاش مع أفراد أرسيت يتصف 

 باحلدة وارتفاع الصوت.

 1.69 61 119 31 99 95 ت

 
1.11 

 

7 

 % 11.3 11.1 18.1 91.1 18.3 

7 
متيض األيام أفتقد فيها احلوار مع 

 والدي.

 9.14 51 78 63 61 69 ت

 
1.96 

 

1 

 % 13.6 18.3 11.4 14.1 15.5 

8 
متيض األيام أفتقد فيها احلوار مع 

 والديت.

 1.71 81 88 53 97 58 ت

 
1.41 

 

6 

 % 18.1 11.5 18.9 17.9 14.8 

3 
احلوار مع متيض األيام أفتقد فيها 

 إخويت الذكور.

 1.86 53 81 89 48 51 ت

 
1.91 

 

4 

 % 15.8 14.3 15.8 15.1 18.9 

11 
متيض األيام أفتقد فيها احلوار مع 

 أخوايت اإلناث.

 1.61 31 89 64 94 51 ت

 
1.41 

 

8 

 % 15.5 11.6 13.3 15.8 18.1 

11 
أشعر بعدم اجلدوى من النقاش مع 

 أفراد أرسيت.

 1.99 31 115 77 16 91 ت

 
1.11 

 

19 

 % 3.9 5.1 19.3 91.6 18.6 

11 
                       ً    أفضل احلوار مع أقراين بدال  من 

 أرسيت.

 1.59 86 37 61 97 93 ت

 
1.91 

 

3 

 % 11.1 11.5 13.9 91.1 16.7 

19 
ضعف ثقة أرسيت يب جتعلني أجتنب 

 التحاور معهم.

 1.19 149 37 96 19 19 ت

 
1.11 

 

17 

 % 7.1 7.1 11.1 91.1 44.4 

14 
أفتقد الثقة بنفيس لذلك أبتعد عن 

 احلوار مع أرسيت.

 1.88 157 111 91 17 17 ت

 
1.11 

 

13 

 % 5.9 5.9 3.6 91.1 48.8 

15 
أرسيت تعاين من حالة الصمت 

 الدائم.

 1.31 143 38 45 14 14 ت

 
1.18 

 

18 

 % 4.9 4.9 14.1 91.4 46.9 

16 
توبيخ أرسيت جيعلني أبتعد عن 

 احلوار معهم.

 1.11 115 34 48 14 91 ت

 
1.13 

 

15 

 % 3.9 7.5 14.3 13.1 98.8 

17 
ضعف إصغاء أرسيت جيعلني أبتعد 

 عن احلوار معهم.

 1.91 119 35 43 96 18 ت

 

1.13 

 

14 

 % 8.7 11.1 15.1 13.5 95.1 

 11 1.15 1.47 31 81 86 94 13 تاستخدام األجهزة االلكرتونية  18



 هـ(1441م/1113الرياض )جامعة امللك سعود،  (،9، ع )(91) ، مجاآلدابجملة 

 

167 

 العبارات م

 درجة املوافقة

ط
س
تو
امل

يب 
سا
حل
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
امل

ب 
رتتي
ال

 

موافقة 

 بشدة
 موافقة

موافقة إىل 

 حد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

    18.9 15.5 16.7 11.6 3.1 % جيعلني ال أرغب باحلوار مع أرسيت.

13 
أفضل الصمت عىل فتح 

 موضوعات حساسة.

 61 61 84 54 69 ت
9.11 1.97 9 

% 13.6 16.8 16.1 18.6 18.3 

 1.43 املتوسط العام *

 درجات 5من * املتوسط 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفراد عينة الدراسة 

من  1.43غري موافقات عىل معوقات احلوار األرسي بمتوسط )

(، تشري إىل خيار غري موافقة يف أداة الدراسة، مما يوضح أن أفراد 5.11

 "ة عينة الدراسة غري موافقات عىل معوقات احلوار األرسي. بالنسبة لعبار

التي كانت باملرتبة  "أغضب عندما يرفض أفراد أرسيت وجهة نظري

األوىل من حيث املوافقة إىل حد ما ألفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط 

( حسب إجابات مفردات العينة تبني أهنا تغضب يف 5.11من 9.13)

حال رفض أفراد أرسهتا لوجهة نظرها، يتضح ذلك مع تفسري نظرية 

حول املؤثرات السلبية يف احلوار األرسي من خالل رفض حتليل التعامل 

وجهات النظر أو أفكار أحد أفراد األرسة مما ينعكس ذلك عىل تكوين 

عالقة سلبية. بالنسبة ألبرز معوقات احلوار األرسي يف املجتمع السعودي 

هو قد يكون هنالك إىل حد ما فقدان احلوار األرسي ويمكن إيضاح ذلك 

متيض األيام أفتقد  "املبحوثات عىل العبارات التالية  من خالل إجابات

من حيث املوافقة إىل حد ما ألفراد عينة الدراسة  "فيها احلوار مع والدي

متيض األيام أفتقد فيها احلوار "(، تليها 5.11من 9.14عليه بمتوسط )

متيض األيام أفتقد "(، ثم 5.11من 1.86بمتوسط ) "مع إخويت الذكور

متيض األيام "(، تليها 5.11من 1.71بمتوسط ) "مع والديت فيها احلوار

(. 5.11من 1.61بمتوسط ) "أفتقد فيها احلوار مع أخوايت اإلناث

بالتايل يتضح أن مفردات العينة تتحاور مع أخواهتا اإلناث، ثم مع 

 والدهتا، ثم تليها إخوهتا الذكور، وأخريًا مع والدها.

ل الصمت عىل فتح موضوعات أف "أما باملرتبة الثالثة كانت  ض 

( تداول موضوعات حساسة يف 5.11من 9.11بمتوسط ) "حساسة

األرسة فأحيانًا يتم التحاور فيها؛ ربام يعود ذلك حسب تلك 

 "املوضوعات، ومدى تقبل األرسة باحلديث عنها أو عدمه. وعبارة 

باملرتبة اخلامسة  "يغضب أفراد أرسيت عندما ختتلف وجهة نظري معهم

 1.76حيث املوافقة إىل حد ما ألفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط ) من

أغضب عندما يرفض أفراد أرسيت "( بينام كانت العبارة السابقة 5.11من

( إذًا إن غضب املبحوثة يف حال رفض 9.13بمتوسط ) "وجهة نظري

أفراد أرسهتا لوجهة نظرها أكثر من غضب أفراد األرسة جتاه ذلك. وتبني 

النقاش مع أفراد أرسيت يتصف باحلدة وارتفاع "ة السابعة أن باملرتب

(، تؤكد إجابات مفردات العينة أن 5.11من 1.69بمتوسط ) "الصوت

( 9.81من أنامط احلوار األرسي هو استخدام العقل واملنطق بمتوسط )

(، وأخريًا باحلدة وارتفاع 9.49تليها استخدام العاطفة بمتوسط )

أفضل احلوار مع أقراين بدالً  "وتبني عبارة  (.1.69الصوت بمتوسط )

التي كانت باملرتبة التاسعة من حيث عدم موافقة أفراد عينة  "من أرسيت

(؛ بأن األرسة مازالت حتتفظ 5.11من 1.59الدراسة عليه بمتوسط )

بمكانتها، وأمهيتها االجتامعية من خالل تفضيل احلوار يف األرسة عن 

استخدام  "ات العينة. ويتضح أن األصدقاء حسب إجابات مفرد

باملرتبة العارشة  "األجهزة االلكرتونية جيعلني ال أرغب باحلوار مع أرسيت

 1.47من حيث عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليه بمتوسط )

( التي تبني 1113(. تتفق هذه النتيجة مع دراسة )القحطاين،5.11من

ار مع األوالد بمشاهدة خالهلا عدم املوافقة عىل االنشغال عن احلو

%(؛ بل ربام العكس من 96.1التلفاز، أو التحدث عرب اهلاتف بنسبة )

ذلك قد يتم االستفادة من األجهزة االلكرتونية بتوظيفها لتقوية العالقات 

أرسيت تعاين من حالة  "األرسية من خالل احلوار األرسي. أما عبارة 

من حيث عدم موافقة أفراد  كانت باملرتبة الثامنة عرشة "الصمت الدائم

 (.5.11من 1.31عينة الدراسة عليه بمتوسط )

 

 عارشًا: مناقشة نتائج الدراسة

فيمكن دراسة احلوار األرسي من منظور اجتامعي عىل 

اعتبار أن العوامل البنائية الوظيفية ال بد أن تكون داخلية 

وخارجية. فالعوامل الداخلية تبدو من خالل األرسة كرتبية 

األوالد عىل األسلوب احلواري يف احلديث، وتعويدهم عىل 

ذلك مما يساعد عىل تنشئتهم اجتامعيًا منذب صغرهم، ويصبح 

جزءًا من سلوكهم مما جيعلهم يؤمنون بأمهية احلوار واالقتناع 

بجدواه، كام أن ذلك يتيح التعرف عىل طريقة تفكري األوالد 

 ذلك من وما يشغلهم من موضوعات يف حياهتم، وتبني

األرسة السعودية ترحب بفتح  إجابات مفردات العينة بأن

موضوعات للنقاش من خالل السؤال عن االهتاممات 

واملشكالت التي قد يتعرض هلا أحد أفراد األرسة، مما يؤدي 

إىل زيادة الرتابط األرسي، وأيضًا تم التأكيد عىل أن احلوار 

قت هذه النتيجة األرسي يسهم يف بناء شخصية األوالد، واتف

( حيث أوضحت أن احلوار بني 1113مع دراسة )القحطاين،

أفراد األرسة يؤدي إىل اكتساب القدرة عىل حل املشكالت، 

وبناء الشخصية وزيادة الثقة بالنفس، وبالنسبة إىل العوامل 

اخلارجية فإنه من خالل املجتمع ومؤسساته حيث يصبح 

ات نظرهم دون أن الفرد مهيأ لتقبل آراء اآلخرين و وجه

يؤثر ذلك عىل قناعاهتم التي تربوا عليها يف األرسة، وما 

يصاحب ذلك من وجود تغريات اجتامعية كالتطور والتغري، 

ويمكن أن ينعكس ذلك عىل إحداث خلل داخل األرسة، 
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فمن خالل احلوار األرسي يمكن أن حيافظ عىل توازن 

إجابات  األرسة مما ينعكس عىل املجتمع، وتبني ذلك من

املبحوثات بأن األرسة السعودية حترص عىل استخدام اإلقناع 

يف احلوار األرسي كام يرتاوح احلوار بني العقالنية واملنطق 

لتناول القضايا األرسية، وبني العاطفة واملرونة يف املناقشة 

وتبادل اآلراء، كام يصغي أفراد األرسة للمتحدث 

اد األرسة السعودية باهتامم،كذلك يتميز احلوار بني أفر

باالحرتام، وذلك ينعكس يف تربية الفرد عىل تقبل آراء 

 اآلخرين وحتى وإن كان خمالفًا آلراء الفرد. 

 

 احلادي عرش: توصيات الدراسة

انطالقًا من نتائج الدراسة سوف يتم حتديد أهم 

 التوصيات يف اآليت:

العمل عىل نرش التوعية من خالل الوسائل املختلفة  -

بأمهية احلوار األرسي، وما يرتتب عليه من إجيابيات 

تعود عىل الفرد واملجتمع، من خالل الدورات التدريبية 

 أو النرشات الدورية. 

إظهار االحرتام واالهتامم، واإلصغاء أثناء احلوار  -

بآداب األرسي، وذلك مطلب أسايس من أجل االلتزام 

احلوار األرسي اجليد حتى تتحقق أهدافه، من خالل 

اختيار األلفاظ اجليدة، واإلصغاء، وتقبل الرأي اآلخر، 

وإبقاء الود واالحرتام حتى وإن وجد االختالف يف 

 اآلراء.

احلرص عىل منح األوالد الثقة يف احلوار األرسي حتى  -

يسهم يف بناء شخصيتهم مما يؤدي إىل اكتساب القدرة 

 ىل حل املشكالت، وزيادة الثقة بالنفس.ع

توضيح ألفراد األرسة بأن احلوار األرسي يزيد من  -

الرتابط والتامسك األرسي، مما يساعد عىل اإلسهام يف 

 غرس القيم األخالقية، وهتذيب السلوك.

 

 املراجع

( 1339ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلرضمي، )

 لمية: بريوت.، دار الكتب الع"مقدمة ابن خلدون"

، 1، ط"لسان العرب"( 1334ابن منظور، حممد بن مكرم، )

 ، دار صادر: بريوت.4ج

معجم مصطلحات العلوم "( 1386بدوي، أمحد زكي، )

 ، مكتبة لبنان: بريوت."االجتامعية

احلوار لغة الضعفاء أم "( 1338جعلوك، حممد عيل، )

 ، دار الراتب االجتامعية: بريوت. "األقوياء؟

احلوار الوطني ودوره "( 1113مي، خليل بن عبيد، )احلاز

، "يف تعزيز األمن الوطني للمملكة العربية السعودية

 ، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني: الرياض.1ط

، "العائلة والقرابة والزواج"( 1381احلسن، إحسان حممد، )

 ، دار الطليعة للطباعة والنرش: بريوت، لبنان. 1ط

النظريات االجتامعية "( 1115احلسن، إحسان حممد، )

املتقدمة دراسة حتليلية يف النظريات االجتامعية 

 ، دار وائل للنرش: األردن. 1، ط"املعارصة

أثر اخلصائص االجتامعية "( 1111اخلليفي، منصور محد، )

واالقتصادية يف احلوار األرسي من وجهة نظر األبناء: 

من طالب الصف الثالث ثانوي  دراسة ميدانية عىل عينة

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  "بمدينة الرياض

العلوم االجتامعية، جامعة األمام حممد بن سعود: 

 الرياض.

حتليل العالقة الرتبوية عىل ضوء "( 1114حيواين، صباح، )

، ص 41جملة العلوم اإلنسانية: عدد  "التحليل التعاميل

416-411. 

معجم املصطلحات "( 1335) خليل، أمحد خليل،

 ، دار الفكر اللبناين: لبنان. 1، ط"االجتامعية

احلوار: آدابه وتربية "( 1113خوجه، حممد شمس الدين، )

، فهرسة مكتبة امللك عبدالعزيز، مركز 6، ط"األبناء عليه

 امللك عبد العزيز للحوار الوطني: الرياض. 

د نظريات اإلرشا"( 1335الشناوي، حممد حمروس، )

 دار الغريب: القاهرة. "والعالج النفيس

استخدام األرسة "( 1111الشهراين، صاحلة عبد اهلل، )

رسالة  "السعودية ملهارة احلوار يف حل مشكالهتا األرسية

ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود: 

 الرياض.

، "العينات واملتغريات"( 1111الضحيان، سعود ضحيان، )

 ارش: الرياض.بدون ن

تعزيز ثقافة احلوار "( 1113العبيد، إبراهيم عبد اهلل، )

ومهاراته لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية 

، رسالة دكتوراه منشورة: النارش مركز امللك "السعودية

عبد العزيز للحوار الوطني، كلية الرتبية، جامعة امللك 

 سعود: الرياض.
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سؤال وجواب ونصائح يف تربية "( 1384عبيد، مهدي، )

، مؤسسة اإليامن "األطفال من الناحية العضوية والنفسية

 دار الرشيد: بريوت.

، "احلوار اإلسالمي املسيحي"( 1338عجك، بسام داوود، )

 ، دار قتيبة: دمشق. 1ط

نظريات علم االجتامع: "( 1113الغريب، عبدالعزيز عيل، )

، مطابع "ها التطبيقيةتصنيفاهتا، اجتاهاهتا، وبعض نامذج

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض. 

السلوك اإلنساين "( 1335العدييل، نارص حممد، )

 معهد اإلدارة العامة: الرياض. "والتنظيمي

دار  "قاموس علم االجتامع"( 1331) ،غيث، حممد عاطف 

 املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية.

، "قاموس علم االجتامع"( 1373غيث، حممد عاطف، )

 اهليئة املرصية العامة للكتاب: القاهرة.

دور احلوار الرتبوي يف "( 1118فلمبان، هالل حسني، )

، مركز امللك عبد "وقاية الشباب من اإلرهاب الفكري

العزيز للحوار الوطني، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية 

 للطباعة والنرش: الرياض.

، "القاموس املحيط"( 1351قوب، )الفريوز آبادي، حممد يع

 ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى احللبى: سوريا.1ط

دور األرسة السعودية "( 1113القحطاين، جواهر ذيب، )

، "يف تنمية احلوار لدى األبناء من منظور تربوي إسالمي

إدارة الدراسات والبحوث والنرش ملركز امللك عبد 

 الوطني، الرياض. العزيز للحوار

احلوار: فنياته "( 1111ودي، منى إبراهيم، )اللب

 ، مكتبة وهبة: القاهرة. "واسرتاتيجياته وأساليب تعليمه

مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني وإدارة املؤسسات 

ثقافة احلوار يف املجتمع "( 1114والبحوث والنرش، )

السعودي: رؤية أعضاء هيئة التدريس يف جامعات 

، إدارة الدراسات والبحوث "عوديةاململكة العربية الس

 .الوطني: الرياض والنرش ملركز امللك عبد العزيز للحوار

املدخل إىل علم "( 1118مريزيق، هشام يعقوب، )

 ، دار الراية للنرش والتوزيع: األردن.1، ط"االجتامع

معوقات ممارسة "( 1113املطريي، عبد اهلل بن حمسن، )

نني يف مدينة الرياض من احلوار يف املدرسة الثانوية للب

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية "وجهة نظر املعلمني

 الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض.

احلوار: آدابه وتطبيقاته يف "( 1114املغاميس، خالد حممد، )

، مركز امللك عبد العزيز للحوار "الرتبية اإلسالمية

 الوطني: الرياض. 

الرتبية باحلوار مع "( 1114املغاميس، سعيد بن فالح، )

الشباب وأثرها يف حتصينهم من االنحرافات الفكرية 

 ، مدار الوطن للنرش والتوزيع، الرياض."والسلوكية

فن اإلقناع: كيف تسرتعي انتباه "( 1115ميلز، هاري، )

، ترمجة 5، ط"اآلخرين وتغري آراءهم وتؤثر عليهم

 مكتبة جرير: الرياض.

( 1119عثامن، وعبد اهلل، نادية جرب، )هندي، عثامن حسني 

، مكتبة الرشد للنرش 1، ط"املدخل إىل علم االجتامع"

 والتوزيع: الرياض.

 


