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  مستخلصال 

ل تفاعل أفراد ا*سرة فيما بينھم للحوار العائلي أھمية بالغة في إشباع الحاجات الطبيعية ل�فراد وذلك من خ�    
لقد أحدثت التطورات العلمية والثقافية  تأثيرا في تغيير وظائف ا*سرة والتأثير على دورھا في بناء أفراد . 

من ھنا جاءت أھمية ھذه . قادرين على اEندماج في البيئة المجتمعية ويرفع من مستوى تحصيلھم الدراسي 
التعرف على مستوى الحوار العائلي لدى طلبة المدارس اJعدادية في محافظة الدراسة وتحديد أھدافھا في 

فض� عن تعرف اثر الحوار العائلي في مستوى ،وتعرف الفروق بين الذكور واJناث في ذلك ، اEنبار 
علية وقد أظھرت النتائج ان ھنالك فا... وقد استعان الباحث باستبانة  أعدھا لھذا الغرض . تحصيلھم الدراسي 

كما أشارت ، دالة إحصائيا للحوار العائلي لدى طلبة الدراسة اJعدادية وان Eفروق دالة إحصائيا بين الجنسين 
النتائج أن ھنالك فقرات حصلت على أوزان مئوية عالية في إجابات الطلبة  على اEستبانة في تحديد فاعلية 

. لعائلي أثرا  موجبا دال إحصائيا في التحصيل الدراسي وأخيرا أشارت النتائج أن  للحوار ا، الحوار العائلي 
  .وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بعدد من التوصيات والمقترحات 

  
  

Family dialogue and its impact in academic achievement 
Among the students of junior high schools in Anbar  

 
Abstract                                                                                                                   

Family of the dialogue of great importance in the satisfaction of natural needs of 
individuals and through the interaction of family members among them. 
Developments have made a scientific and cultural influence in changing the functions 
of the family and the impact on their role in building members are able to integrate 
into the community environment and raise the level of academic achievement. Hence 
the importance of this study and define its objectives in identifying the level of 
dialogue with domestic students in middle school in  Anbar, and you know the 
differences between males and females in it, as well as know the impact of family 
dialogue in the level of academic achievement. Researcher was assisted by 
identifying prepared for this purpose ... The results showed that there is effective 
statistically significant for the dialogue of family among the students of junior high 
school, and to Avroq statistically significant between the sexes, as the results 
indicated that there are paragraphs got the weight of a high percentage in the answers 
of students on the resolution in determining the effectiveness of the dialogue family 
and, finally, the results indicated that the dialogue family impact positive statistically 
significant in academic achievement. In light of these results the researcher 
recommended a number of recommendations and proposals                                          
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  :المقدمة 

من إشباع حاجاته الطبيعي[ة وإنتھ[اًء بتق[دير ال[ذات،  ابتداءً يعد الحوار العائلي أمراُ بالغ ا*ھمية في حياة اJنسان،  
عل[[ى ال[[خ ، و... إE أن تق[[دير ال[[ذات E ي[[تم إE م[[ن خ[[�ل التفاع[[ل م[[ع ا_خ[[رين ف[[ي ا*س[[رة أو المدرس[[ة أو العم[[ل 

ال[رغم م[ن أن التواص[ل موج[ود ف[ي ك[ل مك[ان وزم[ان، إE أن اJنس[ان يمارس[ه ف[ي ا*غل[ب ا*ع[م بش[كل آل[[ي أو 
وم[ن . فطري سواء أكان باJشارة أم باللغة ، وھذا ما يجعل اJنسان عرضة للخط[أ والص[واب ف[ي تحقي[ق أھداف[ه

  . ي والسلوكي مع ا_خرينيعد القدرة على التفاعل المعرفي والعاطفھنا فإن الحوار العائلي 

ونتيج[[ة للتغي[[رات الس[[ريعة بكاف[[ة مجاEتھ[[ا الت[[ي ط[[رأت ف[[ي المجتم[[ع الح[[ديث والت[[ي أدت ال[[ى تغيي[[ر ف[[ي 
وظائف ا*سرة والمدرسة ، ودور كل منھما في مد المجتمع بأبن[اء ق[ادرين عل[ى اJن[دماج في[ه بيس[ر وس[ھولة مم[ا 

ھم الدراس[[ي ف[[ي خض[[م ت[[أثير المتغي[[رات التقني[[ة والحياتي[[ة يزي[[د م[[ن عط[[ائھم المنش[[ود ويرف[[ع م[[ن مس[[توى تحص[[يل
  .المعاصرة 

  : مشكلة الدراسة

من المعروف ان أسلوب ا*مر والزجر E يعطي الفرصة لوجود ع�قات قويه بين ا*زواج وزوج[اتھم أو 
 ىلھ[م مم[ا ي[دفعھم إل[بين ا_باء وأبنائھم أو بين المعلم وطلبته وق[د يش[عر ا*بن[اء ف[ي ھ[ذه الحال[ة بع[دم ح[ب ا_ب[اء 

اEنح[[راف ف[[ي مرحل[[ه المراھق[[ة، ل[[ذلك ف[[إن م[[ن الض[[روري أن يك[[ون ھن[[اك إس[[لوب ق[[ائم عل[[ى الح[[وار والنق[[اش 
والتفاھم داخل ا*سرة أو المدرسة أو في العمل ، *ن وجود مثل ھذا الحوار ومعرفة ما يدور في ذھن ا*بناء مھم 

                                                                     ماسك ا*سرة بصورة واضحة ويحقق السعادة المنشودة لھ[ا ثاني[اً جدا لفھم وجھات نظرھم أوEً، ويقوي روابط وت
  ) .١١٠، ص ١٩٩١مرسي ، (

  ، ودراس[[[ة ج[[[ون  (Jennifer, 1996)دراس[[[ة جينف[[[ر وق[[[د أش[[[ارت العدي[[[د م[[[ن الدراس[[[ات العلمي[[[ة ك
(John , 1996)  ،اين وآخ[[رون ودراس[[ة ب[[ر(Bryan & Others , 1997)  ودراس[[ة ل[[ورا وريتش[[ارد ،  

(Lori & Richard , 1998)  أن فق[دان الح[وار الع[ائلي ي[نعكس س[لباً عل[ى أخ[�ق ا*بن[اء مم[ا ي[ؤثر عل[ى ال[ى
نص[ياع *وام[رھم ، وھ[ذا ب[الطبع س[يمتد ال[ى ع�قات[ه ف[ي Eحت[رامھم لھ[م أو ااع�قتھم مع والديھم من خ�ل ع[دم 

.                                                مدرس[[[ة م[[[ع معلمي[[[ه وزم�ئ[[[ه وب[[[دوره ي[[[ؤثر عل[[[ى مس[[[توى تحص[[[يله الدراس[[[ي ويجعل[[[ه ض[[[عيفاً أو مت[[[دنياً ال
  .) ٣٥-٣٣، ص ٢٠٠١ع�م وحسين ، (

لذلك فللحوار العائلي أثر على تربية جي[ل يحس[ن توظي[ف طاقات[ه وقدرات[ه، وE يمك[ن إكتش[اف وتوظي[ف 
لك الطاقات والقدرات إE من خ[�ل الح[وار ف[ي ا*س[رة والمدرس[ة والتع[رف عليھ[ا م[ن رغب[ات ا*بن[اء والص[بر ت

.                                                                                                عل[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ى تنميتھ[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ا ، وإص[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�ح ا*خط[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[اء أول[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ى م[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ن ع�جھ[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ا
اد ، (   ).١٠٥، ص ٢٠٠٦عبد الجوَّ

فكرة البحث ف[ي موض[وع الح[وار الع[ائلي وأث[ره ف[ي التحص[يل  ى الباحثونتيجة لما تقدم، فقد تبلورت لد
توصل اليه من نتائج وتوصيات وبحوث مستقبلية تسھم في التغلب ووضع الحلول يالدراسي للطلبة من خ�ل ما س

  . لھذه المشكلة 

  :أھمية الدراسة 

  : تيتتمثل أھمية الدراسة في ا_

والت[[ي ت[[ربط ب[[ين الح[[وار الع[[ائلي والتحص[[يل  -عل[[ى ح[[د عل[[م الباح[[ث  - ف[[ي الع[[راقتع[[د الدراس[[ة ا*ول[[ى  .١
 .الدراسي للطلبة 

 .لخصوصيتھا المرحلة اEعداديةتناولھا طلبة  .٢

 :توقع الباحث أن يستفيد من نتائج ھذه الدراسة ي .٣

  .اسك والترابط والتواصل مع أبنائھم ا_باء وا*مھات كأحدى عناصر الحوار العائلي لخلق التم  .أ
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المعلمون ف[ي الم[دارس ك[ون الح[وار م[ع الطلب[ة يس[ھم ف[ي تعزي[ز المس[يرة التعليمي[ة م[ن حي[ث ا*داء   .ب
  .ويحقق نتائج جيدة في مستوى تحصيل الدراسي للطلبة 

ف[ع مس[توى الباحثون والمھتمون في الدراسات التربوية وخاصة ع�قة ا*سرة بالمدرسة ف[ي مج[ال ر  . جـ
  الت�ميذ الدراسي 

  .المشرفون التربويون والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم   .د

  .اللجان المنبثقة عن متابعة التحصيل الدراسي للطلبة   .ھـ

  :أھداف الدراسة 

  :تھدف الدراسة الحالية إلى

  . محافظة اEنباراEعدادية في مدارس الفاعلية إستبانة الحوار العائلي لطلبة التعرف على   .١

ف[ي  لطلبة المدارس اEعدادي[ة ف[ي محافظ[ة اEنب[ارالتعرف على الفروق في فاعلية إستبانة الحوار العائلي   . ٢
  ) .الجنس(ضوء متغير 

لطلب[ة الم[دارس اEعدادي[ة ف[ي محافظ[ة التعرف على أثر الحوار الع[ائلي ف[ي مس[توى التحص[يل الدراس[ي   . ٣
  . اEنبار

  

  : حدود الدراسة

) ال[ذكور واJن[اث(من  طلبة المدارس اEعدادية في محافظة اEنبارتقتصر الدراسة الحالية على عينة من 
  .م ٢٠١١/  ٢٠١٠للعام الدراسي ) العلمية وا*دبية(ومن اEقسام 

  : مصطلحات الدراسة

  :  الحوار العائلي  . أ

  :بأنه ) م٢٠٠٢(عرفه الجيوسي .  ١

ع[ن المش[اعر وا*فك[ار والوق[ائع  –ب[ين مرس[ل ومس[تقبل  –التعبير من خ�ل[ه عملية معلوماتية معقدة ، يتم   
يتض[من (أو ثنائي[اً ) ب[ين اEنس[ان وذات[ه(عبر قنوات مختلفة بھ[دف تحقي[ق وظ[ائف متنوع[ة ق[د تك[ون ذاتي[ة 

  ) .٢٥، ص ٢٠٠٢الجيوسي ، (أو بين فرد وجماعة صغيرة ) فردين

  :بأنه ) ٢٠٠٢(وعرفه ا?قصري   .٢

  م الفن[[[[ون والمھ[[[[ارات الت[[[[ي يج[[[ب أكتس[[[[ابھا ل�رتق[[[[اء بشخص[[[[ية اJنس[[[[ان ، كون[[[[ه وس[[[[يلة ف[[[ن م[[[[ن أھ[[[[  
  ) .٩، ص ٢٠٠٢ا*قصري ، (E غنى عنھا للتفاھم والتعامل مع الناس أو ا_خرين 

اد   .٣   :بأنه ) ٢٠٠٥(ويعرفه عبد الجوَّ

اكل اEبن[[اء أو ح[[وار يتمي[[ز بفلس[[فة خاص[[ة ، ويتض[[من الح[[ديث ع[[ن ك[[ل م[[ا ي[[دور داخ[[ل اEس[[رة ع[[ن مش[[  
  ،ويمكن تسميته بحديث الود والرحمةمتطلباتھم الدراسية وحوار المشاعر المتداخلة المترابطة لشريكين، 

وحديث البناء وليس الھدم ويھدف الى تقوية الع�قة اEسرية وتوحيد الرؤى حتى وإن إختلفت وجھات       
اد ، (النظر بينھما    ) .٢٥- ٢٤، ص ٢٠٠٥عبد الجوَّ

الق[درة عل[ى التفاع[ل المعرف[ي " بأن[ه  نظريMاً الباح[ث الح[وار الع[ائلي ضوء التعريفات الس[ابقة، ع[ّرف  وفي
تتم بين فردين أو ف[رد وجماع[ة ص[غيرة للح[ديث ع[ن مش[اكل اEبن[اء أو ك[ل م[ا  والعاطفي والسلوكي مع ا_خرين

  " .يتعلق با*سرة بھدف تقوية الع�قات وتبادل ا_راء وتوحيدھا 
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الدرجة الكلية التي يحصل عليھا الطلبة على إس[تبانة الح[وار الع[ائلي والمّع[دة " بأنه  إجرائياً  عرفهفي حين 
  " .من قبل الباحث في الدراسة الحالية 

  : التحصيل الدراسي    . ب

  :بأنه ) ٢٠٠١(عرفه عQم وحسين   . ١

  تحص[[[يل الش[[[ھرية مجم[[[وع ال[[[درجات الت[[[ي حص[[[ل عليھ[[[ا الطلب[[[ة م[[[ن واق[[[ع المتوس[[[ط الع[[[ام ل[[[درجات ال  
  ) .٤١، ص٢٠٠١ع�م وحسين، (

  :بأنه ) ٢٠٠٤(وعرفه نصر هللا   .٢

حصول الطال[ب عل[ى الع�م[ات وال[درجات ف[ي المواض[يع التعليمي[ة المدرس[ية ، والت[ي ت[دل عل[ى قدرات[ه   
  ) .٣٧، ص ٢٠٠٤نصر هللا ، (الخاصة ومكانته بين ط�ب صفه او ط�ب مدرسته 

  :بأنه ) ٢٠٠٥(وعرفه سعيدي والھاشمي   .٣

  ) .٣٥، ص ٢٠٠٥سعيدي والھاشمي ، (ناتج ما أكتسبه وتعلمه الطالب من عملية التعلم   

  : بأنه إجرائياً لتحصيل الدراسي اعرف الباحث وفي ضوء ما تقدم 

مستوى اEنجاز في المواد الدراسية مقدرا بال[درجات طبق[ا لنت[ائج اEمتح[ان ،وھ[و يوض[ح م[دى اس[تيعاب 
  .وه في المواد الدراسية الطلبة لما تعلم

  

  ا?دبيات السابقة الفصل الثاني

  :أھمية الحوار العائلي 

للحوار العائلي أھمية كبيرة في حياة الفرد بصورة خاصة وا*سرة بص[ورة عام[ة ، فھ[و يبع[ث ف[ي نفس[ه 
ناقش نمط الحياة الحماسة والنشاط ، وعن طريق تنمية الحوار العائلي من قبل ا_باء وا*مھات يستطيع اEبن أن ي

السائد وما فيھا من مثل وقيم ومع[ايير فھ[و يح[اور الكب[ار الراش[دين، ويط[رح عل[يھم أس[ئلة بح[ث واستكش[اف لھ[ا 
قيمتھا وأھميتھا عندھم ، فيطرح على أبويه أسئلة تتعلق مث�ً بكيفية تربية إخوته الصغار، وE يج[د حرج[اً ف[ي أن 

بما يخالف أخ�قيات مھنة التعليم ، ك[ذلك يس[اعد عل[ى نش[أت ا*بن[اء يسأل معلمه عن السبب الذي دعاه ليتصرف 
، ١٩٩٩ع[دس، (نشأة سوية صالحة ويجعل من ا*سرة كالش[جرة الص[الحة الت[ي E تثم[ر إE ثم[اراً ص[الحة طيب[ة 

مما جعل بعض المختصين في التربية وعلم النفس يعّدون ھذا الس[لوك عرض[اً فرض[ياً ، أو أم[راً نابع[اً ) . ٨٣ص
  .من مزاج الشخص نفسه 

ومن ھنا تكمن أھمية الحوار العائلي كونه يسھل الكشف عن بوادر الس[لوك الس[يئ عن[د الطف[ل ومعالجت[ه 
بأسرع وقت ممكن ، وكذلك يؤدي دوراً كبيراً في الجانب النفسي لدى الطفل وتحصيله الدراس[ي، فض[�ً ع[ن إن[ه 

  ) .٣٣، ص ٢٠٠٥عبد الجّواد ، (عبر عن ذاته ويحترمھا يجعل الفرد أكثر قدرة على تحقيق طموحه وآماله وي

  :الحوار عبر تراثنا ا�سQمي 
يزخر تراثنا اEس�مي بالكثير من ا_يات واEحادي[ث الت[ي تؤك[د عل[ى مب[دأ الح[وار والتعام[ل م[ع الط[رف 

، ومنھا التعامل معه ا_خر ، فض�ً عن إنھا تشير الى أن صدر اEس�م كان رحباً وواسعاً في الحوار مع ا_خر و
: وقول[ه تع[الى ، ) ٢٤/ الجاثي[ة ) (وقالوا ما ھي إE حياتنا الدنيا نموت ونحيا وم[ا يھلكن[ا إE ال[دھر: (تعالى ولهق: 
: وقول[ه تع[الى ، ) ٧٣/ المائدة ) (إن هللا ثالث ث�ثةٍ : (وقوله تعالى ، ) ٦٤/ المائدة ) (وقالت اليھود يد هللا مغلولة(
، ) ٤٧/ ي[س ) (م أنفقوا مم[ا رزقك[م هللا ق[ال ال[ذين كف[روا لل[ذين آمن[وا أنطع[م م[ن ل[و يش[اء هللا أطعم[هوإذا قيل لھ(

/ الش[ورى ) (والذين استجابوا لربھم وأقاموا الص�ة وأمرھم شورى بي[نھم ومم[ا رزقن[اھم ينفق[ون: (وقوله تعالى 
وجادلھم بالتي ھي أحسن إن ربك ھو أعل[م ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : (وقوله تعالى ، ) ١٨

  ) .١٢٥/ النحل ) (بمن ضّل عن سبيله وھو أعلم بالمھتدين
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فإن القرآن الكريم يريد أن يعطينا درساً في اEنفتاح على الرأي ا_خر ، وفي قبول ح[ق ال[رأي ا_خ[ر عليه        
ه ا_راء ، وھ[[و مج[[ال ت[[دافع فك[[ري ف[[ي الوج[[ود ، ث[[م يت[[رك بع[[د ذل[[ك مج[[اEً للح[[وار وھ[[و مج[[ال م[[دى ص[[حة ھ[[ذ

ومعرفي قائم على النزاھة وطلب الحق ، إذ من أول شروط النزاھة أن تت[رك ا_خ[ر لك[ي يق[ع ت[دافع موض[وعي 
  ) .٦٠، ص ٢٠٠٦عبد الجّواد ، (بين رأيك ورأيه 

محم[د والمنھج النبوي ھو ا_خر كان يتحلى ب[الحوار الق[ائم عل[ى تفھ[م ا_خ[ر والتعام[ل مع[ه ، فالرس[ول 
كان متمث�ً بشكل عملي أنه إنما بعث للناس كافة ، وأن منھجه يخاطب الكافة بما فيھم من ) صلى هللا عليه وسلم(

بص[ورة فردي[ة أو ف[ي ش[كل ) ص[لى هللا علي[ه وس[لم(كان متمث�ً في سلوكه  الذيبھم ھذه ا*ضداد واEخت�فات و
ص[لى هللا علي[ه (ي[دل عل[ى ذل[ك ح[ديث النب[ي  ومم[اية ، الخطاب الرسمي الذي يبني علي[ه أرك[ان الدول[ة اJس[�م

إنما مثلي ومثل ا*نبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله إE موضع لبنة من زاوية ، فجعل ) : (وسلم
  ) .ھ� وضعت ھذه اللبنة ، قال فأنا ھذه اللبنة ، وأنا خاتم النبييين: الناس يطوفون بع ويعجبون له ، ويقولون 

أقّر انه يتعايش م[ع اEخ[ر ال[ذي يواف[ق الفط[رة وE ) صلى هللا عليه وسلم(ومما تقدم يتبين أن رسول هللا 
أذھب[وا ال[ى أرض الحبش[ة ف[إن (يضادھا حماية لدعوته واھلھا في ھج[رة المس[لمين ال[ى الحبش[ة ، فق[ال لص[حابه 

أن ھ[ذا ملك[اً E يظل[م ) ص[لى هللا علي[ه وس[لم(وھنا يجدر بنا التساؤل كي[ف أدرك النب[ي ) .ملكھا E يظلم أحد عنده
ك[[ان منفتح[[اً عل[[ى ا_خ[[رين وم[[دركاً *بع[[اد الموق[[ف م[[ن حول[[ه ) ص[[لى هللا علي[[ه وس[[لم(عن[[ده أح[[د، *ن الرس[[ول 

في ذلك شيئاً من الحساسية التي يظنھ[ا ال[بعض م[ن ) صلى هللا عليه وسلم(ولم يجد الرسول  وعارفاً بھذا ا_خر ؟
. اصرة دون التعامل مع النجاشي بدعوى أنه غير مسلم فكيف تلجأ إلي[ه ونطل[ب الحماي[ة من[ه أصحاب النظرة الق

أبداً، ولم يرفضه أحد من صحابته بدعوى إنه نصراني ، وھ[ذا ) صلى هللا عليه وسلم(ولم يدر ذلك بخلد الرسول 
لھ[دف النبي[ل غاي[ة لھم[ا ، فك[ان الموقف يعد نموذجاً لكيفية التعامل مع ا_خر *ن الطرفين كان الح[ق رائ[دھما وا

ص[حابته ب[الھجرة إلي[ه دون ) ص[لى هللا علي[ه وس[لم(حب النجاشي للعدل وكراھيته للظلم دافعاً *ن يأمر الرس[ول 
  . غيره

،  ٢٠٠٦عب[[[د الج[[[ّواد ، (                                                                                                
  ) .١٤٢-١٤٠ص

  أساليب الحوار

  :ھناك عدة أساليب للحوار ، نجمل أھمھا با_تي 
 .ابتداء لغة الحوار من ذو مرحلة الطفولة، إذ يمكن التعود عليه لدى الطفل عند اEنتقال إلى مرحلة الشباب - ١
 .تصاديةالعاطفية واEقأن يكون حواراً ھادئاً يھدف إلى حل مشك�ت ذات الع�قة بالجوانب اJنسانية و - ٢
 .أن يحافظ الحوار على ضرورة تقبل اEخت�ف في ا_راء ، وذلك بالتشاور والتأني بالحكم - ٣
 .من الضروري أن تتوفر الثقة بين أطراف الحوار في ا*سرة  - ٤
 .من الواجب على المتحاورين، سواء ا_باء أم ا*بناء أن يتفھموا أساليب وأسرار الحوار الفعالة - ٥
 .وذلك بالنظر إلى تعابير وجه المتحدث وعينه -المستمع –تماع من قبل المتلقي تعلم فن اJصغاء واEس - ٦
 .جعل مصالح ا*سرة العامة فوق كل اعتبار في الحوار - ٧
 .تجنب ا_باء إتباع أسلوب اEستھزاء في حوارھم *بنائھم - ٨
 .ل بأسئلتهمن الواجب على ا_باء أن يجيدوا كيفية التعامل مع الجوانب الحساسة التي يفتحھا الطف - ٩

 )١٦٥-١٦٠، ص ١٩٩٨الجاسم ، (  

  : مقومات ومتطلبات الحوار الناجح

اJنس[[[ان المنفع[[[ل والغاض[[[ب يفق[[[د ج[[[زءا م[[[ن إدراك[[[ه للواق[[[ع فھ[[[و E ي[[[رى وE يس[[[مع  :تجنMMMب ا�نفعMMMال    -١
علينا لذلك  ،في كثير من ا*حيان نتفوه بألفاظ ولكننا لم نسمعھا والسبب شدة اEنفعال والغضب .والمتحاور

  .تجنب الحوار عندما نشعر بان الطرف ا_خر بات أكثر انفعاE مما ھو مطلوب

فالخطاب والحوار ل�زواج ول�بناء يجب أن E يكون بضمير أنت Eن ھ[ذا الض[مير معن[اه النق[د  :الضمير   -٢
  .وكشف العيب والخطأ
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جم[ل ال[دفاع واEتھ[ام والھج[وم عل[ى فھو ذو أھمية بالغ[ة ب[دل تحض[ير  : ا�ستماع الجيد للطرف المتحدث   -٣
  .المتحاور 

كثيرا م[ن ا*حي[ان E يحق[ق الح[وار نت[ائج مثم[رة ، في[ذھب ك[ل  :الحرص على التوصل لنتيجة من الحوار   -٤
طرف في حال سبيله وھذا حال غير مجدي *ن[ه م[ن  الممك[ن أن E نخ[رج بنتيج[ة ولك[ن ممك[ن أن نؤج[ل 

  .تفكير لوقت آخر بدل إھماله *ن تركه يسبب تراكم للمشاكل اتخاذ القرار في مسألة الحوار وال

  .تخصيص وقت للحوار وتصيد المناسبات السعيدة فرصة ذھبية يجب أن نوليھا اEعتبار في حواراتنا    -٥

  .اعتمادھا مع أفراد ا*سرة فھي وسيله لفھم ا*طراف ا*خرى :اللغة الواضحة بالحديث    -٦

أن يكون على حس[ب الش[خص ال[ذي نتح[اور مع[ه ، فا*طف[ال لھ[م أس[لوب مختل[ف أسلوب المخاطبة يجب    -٧
  .عن أسلوب الكبار ، والزوجة لھا أسلوب مختلف عن الباقين يعني تحديد ا*سلوب مع عمر المخاطب

غلب[[ت عل[[ى حواراتن[[ا ا*س[[رية الت[[دخل وإع[[�ء الص[[وت وف[[رض ال[[رأي وع[[دم  :عMدم ا�سMMتئثار بالحMMديث    -٨
  .خر *ننا E نترك مجال للطرف ا*خر أن يتكلمسماع الصوت ا_

ويتطلب ذلك استخدام بعض اEساليب ف[ي التح[اور خاص[ة عن[دما يك[ون الح[وار  :استخدام أساليب الحوار   -٩
  . ل�بناء *ن ا*مثلة وا*ساليب التوضيحية تثبت الھدف الرئيسي من التحاور والمطلوب من الك�م

  .الطرف ا*خر السؤال في حالة عدم فھم   -١٠

أن يكون محور وحيد من اللقاء ف� يجب إشراك أكثر من موضوع ف[ي آن واح[د  :تحديد موضوع الحوار    -١١
  .، وذلك حتى تترتب ا*فكار والخروج بنتيجة من اللقاء

إذ إن انس[[ب وق[[ت للمص[[ارحة عن[[دما تك[[ون اEط[[راف المتح[[اورة ھادئ[[ة وغي[[ر  :اختيMMار الوقMMت المناسMMب    -١٢
  ) ٦٢، ص ١٩٩٨الجاسم ، . (متوترة

  :مستويات الحوار 

يوم ت[أتي ك[ل نف[س : "للحوار مستويات تبدأ بحوار اJنسان مع نفسه يحاسبھا ويقيمھا كما في قولة تعالى 
، وأخي[راً ح[واره م[ع المحيط[ين " نصف رأيك عند أخي[ك "، ومن ثم حواره مع أفراد اسرتة " تجادل عن نفسھا 

   . الذي يعيش فيه هفي مجتمع

ويھدف اJنسان من خ�ل ھذه المستويات للوصول إلى النشأة النفسية السليمة ل�سرة وأفرادھا، وبالت[الي 
) ٢٠٠٠المط[وع ، (وف[ي ھ[ذا الس[ياق ي[ذكر . Eبد ان يسبقه جو اس[ري س[ليم وص[حي لي[نعكس ذل[ك عل[ى ا*بن[اء

   :مجموعة من ا*سس التي يمكن من خ�لھا إن نؤسس سعادة أسرية ، أھمھا

إن وج[[ود العاطف[[ة الت[[ي تق[[وى ال[[روابط ب[[ين الوال[[دين وا*بن[[اء م[[ن م[[ودة ورحم[[ة وثق[[ة واحت[[رام  :العاطفMMة   -١
  متبادل يعد مسكنا للنفس واستقرار للحياة 

  .إذا تعود ا*طفال على مشاھدة رقة المعاملة بين الوالدين فسوف تصبح بالنسبة لھم طبيعة ثابتة  :المعاملة -٢

توزيع ا*دوار بين الزوجين وحتى بين ا*بناء فك[ل واح[د م[نھم ل[ه دور يق[وم ب[ة دون  Eبد من :المشاركة  -٣
  .إن يسبب ضغطا على الطرف ا*خر 

  .يساعد على تنظيم الع�قات بين ا_باء وا*بناء  :النظام  -٤

التس[امح ما دام اEنفعال والغضب أمراً وارداً داخل كل أسرة ، ف�بد من إن يتعلم ك[ل ف[رد فيھ[ا  :التسامح  -٥
 .مع ا_خرين 

تعد جانب مھماً جداً بالنس[بة لس[عادة ا*س[رة ويتمث[ل ف[ي بع[ض التن[ازل م[ن قب[ل أح[د ال[زوجين  :التضحية  -٦
 .ل�خر

 .Eبد من إشاعة روح المرح في ا*وقات السعيدة والظروف العصيبة التي تمر با*سرة: المرح  -٧
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فراد ا*سرة ، *ن أسلوب ا*مر والزجر E يعطي من الضروري جداً أن يغلب مبدأ الحوار بين أ: الحوار  -٨
 .الفرصة لوجود ع�قة قوية بين ا*زواج وزوجاته وبين ا_باء وأبنائھم 

 .إن وجود عرى التواصل بين ا*بناء وآبائھم يعد نوعا من الترابط في ا*سرة : الترابط  -٩
  )٣٣١-٣٣٠، ص ٢٠٠٢محمد ، ( 

  
  :أنواع الحوار ا?سري 

. وھ[[و ح[[وار يس[[اعد عل[[ى دع[[م ال[[روابط ب[[ين ال[[زوجين وينم[[ي لغ[[ة التف[[اھم م[[ع ا*بن[[اء  :يجMMابيالحMMوار ا�   –أ
الح[[وار ، والح[[وار ع[[ن طري[[ق العي[[ون ، و الح[[وار الع[[ابرالح[[وار النقاش[[ي ، وويش[[تمل ھ[[ذا الح[[وار عل[[ى 

  .حوار مرآة ا*خر ، و الشاعري اEيجابي
ذي يس[بب ق[درا كبي[را م[ن اJحب[اط ل[دى أف[راد ا*س[رة ، يعد مصدر للمشاكل ا*سرية ال :الحوار السلبي    -ب

الح[وار ، والح[وار التس[لطي ، والح[وار الم[بطن ، وح[وار المن[اورة وويشتمل ھذا الحوار على الحوار التعجي[زي 
  )٤٣٧-٤٣٦، ص ١٩٩٨الجاسم ، (   .الحوار العدواني السلبي ، والمغلق 

                                          

  :العQقات التواصلية  نظريات
على الرغم من إخت�ف الع�قات التواصلية في أنواعھا وسياقاتھا ومستوياتھا ، إE أنه يمك[ن تحدي[د وظ[ائف      

  :ومراحل عامة لھا 
، تقدير الذات ، ومعرفة الذات، وتوفير اJستثارة ، وتبديد الوحدة  :، وتتضمن وظائف العQقات التواصلية . أو�ً 

 .المتعة وتخفيف ا*لم زيادة و
الحميمي[ة واEلت[زام ، واEنخ[راط واختي[ار الش[ريك، واEتص[ال :عل[ىمل توتش[مراحل العQقات التواصلية، . ثانياً 

  )٢٢١-٢١٥، ص ٢٠٠٢الجيوسي ، (   .اEنفصال ، والتدھور، والتواصلي

  :أسباب انعدام الحوار وفشله     

 .ه بعيداً عن ا*بناء والمنزلانشغال ك� من ا*ب وا*م بأعماله ومھمات �
 .انعدام الثقة بقدرة الحوار على أحداث النتيجة المطلوبة  �
 .تباين المستوى الثقافي والعلمي بين أفراد ا*سرة  �
 .الجھل بأساليب الحوار الفعالة  �
 .عدم أخذ الحوار على محمل الجد  �
 .دخول الفضائيات التي احتلت الوقت التي تقضيه ا*سرة في الحديث �
 .اخت�ف معطيات العصر من جيل إلى آخر �

سيطرة دكتاتورية بع[ض ا_ب[اء تجعلھ[م يرفض[ون الح[وار م[ع أبن[ائھم، اعتق[ادا م[نھم أنھ[م أكث[ر خب[رة م[ن  �
                                      .ا*بناء ف� يحق لھم مناقشة أمورھم

  )١٧٧-١٧٦، ص ٢٠٠٠المطوع ، (
   

  :لحوار الحلول المقترحة لعQج انعدام لغة ا
 .الحرص على إنشاء مجالس ا_باء بھدف تعريفھم بضرورة محاورتھم *بنائھم  �
 .الحرص على إقامة حم�ت توعية تعالج مثل ھذه القضايا �
 .عمل ندوات تحث على ضرورة إقامة لغة حوارية بين ا*بوين وا*بناء �
 .وحياته عرض إع�نات تلفازيه توضح مدى أھمية الحوار ا*سري على نفسية الطفل  �
تناول المج�ت والمنش[ورات والص[حف تل[ك القض[ية مبين[ة م[دى أھميتھ[ا إن وج[دت وم[دى خطورتھ[ا إذا  �

 .انعدمت
 . حرص ا*بوين على قراءة الكتب العلمية التي تعينھم على كيفية قيام لغة الحوار فيما بينھم وبين أبنائھم �

  )٧٣-٧١، ص ١٩٨٩شفيق ، (
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  :دور ا?سرة والمدرسة في الحوار 

  : ا?سرة. أو�ً 

ا*سرة ھي المؤسسة التربوية ا*ولى التي يتلق[ى المخل[وق البش[ري من[ذ أن يف[تح عيني[ه عل[ى الن[ور، وھ[ي 
الوعاء الذي تشكل داخله شخصية الطفل تشك� فرديا واجتماعيا ، كما أنھا المكان ا*نسب الذي نطرح فيه أفكار 

جماعة يعيش فيھ[ا ويش[عر باEنتم[اء إليھ[ا وي[تعلم كي[ف يتعام[ل م[ع وا*سرة أول . ا_باء والكبار ليطبقھا الصغار
كما تعد ا*سرة الوحدة اJجتماعية البنائية ا*ساسية ف[ي المجتم[ع ، وتنش[ئتھا . ا_خرين في سعيه Jشباع حاجاته 

م[[ا مختل[[ف التجمع[[ات اEجتماعي[[ة، وھ[[ي المس[[ؤولة الرئيس[[ة لتط[[وير المجتم[[ع وتوحي[[ده وتنظ[[يم س[[لوك ا*ف[[راد ب
  ).٦٢، ص ١٩٩٦ناصر، (يت�ءم وا*دوار اJجتماعية المحددة وفقا للنمط الحضاري العام 

  : وظائف ا?سرة

على الرغم من أن ا*سرة وحدة اجتماعية صغيرة إE إنھا أساس وجود المجتمع وأقوى نظمه ، فھي المھد 
مل والتداخل ولعل أھمھا وأكثرھا وضوحاً فا*سرة تقوم بوظائف عديدة تتصف بالتكا. الحقيقي للطبيعة اJنسانية 

  .الوظيفة التربوية 

فا*سرة تقوم بالتربية الجسمية والتي تزود ا*طفال بالطعام، والمأوى ، والملبس ، وھذه المھمة من المھام    -
 فكل الوظائف ا*خرى ل�سرة تتأثر بشكل أو بآخر إذا لم تتم تلبي[ة الحاج[ات. ا*ساسية على عاتق ا*سرة 

الجسمية ا*ساسية للطفل والحفاظ على بقائه وذلك ع[ن طري[ق التغذي[ة الحس[نة والرعاي[ة الص[حية وت[وفير 
  .الظروف  الم�ئمة للنمو الطبيعي 

وأيضاً تق[وم بالتنش[ئة اJجتماعي[ة ل�طف[ال وتعل[يمھم تقالي[د المجتم[ع وقيم[ه ، فا*طف[ال يعيش[ون ف[ي أس[رة    -
  .ساب الطفل *نماط التفاعل اJجتماعي المناسب مع ا_خرين وا*سرة ھي العامل الحاسم في اكت

فھ[ي تقي[ه م[ن العوام[ل الت[ي ق[د ت[ؤثر س[لبا عل[ى نم[وه . وكذلك تقوم بالتربية العقلية والخلقية لطفلھ[ا أيض[اً     -
العقل[[ي وت[[وفر ل[[ه الخب[[رات وف[[رص الت[[دريب ال[[�زم لينم[[و وي[[تعلم أن يك[[ون إنس[[اناً وي[[تعلم الح[[ب ويبن[[ي 

  .الفردية ويطور مفھوماً إيجابياً عن ذاته  شخصيته

كم[[ا تق[[وم بالتربي[[ة الديني[[ة *طفالھ[[ا فتع[[رفھم بال[[دين وتنش[[ئھم التنش[[ئة الديني[[ة الص[[حيحة وذل[[ك بالتوجي[[ه    -
  .واJرشاد والممارسة

ت وتقوم ا*سرة بالتربية الروحية فتوفر لھم النش[اطات وا*دوات وا*لع[اب المناس[بة وف[رص التمت[ع بأوق[ا  -
ل�س[[رة آث[[ار عل[[ى مختل[[ف عوام[[ل التربي[[ة ا*خ[[رى بم[[ا فيھ[[ا الوراث[[ة والتعل[[يم و .الف[[راغ وم[[ا إل[[ى ذل[[ك 

إذ أك[د علم[اء ال[نفس أھمي[ة الخب[رات ا*س[رية ا*ول[ى ف[ي . بالم�حظة والتقلي[د والبيئ[ة اJجتماعي[ة العام[ة 
  . )٣٣٠، ص١٩٧٩وقي، دس(.  حديثةالدراسات ال وأكد ذلك العديد من سلوك الصغير واتجاھاته، 

  :المدرسة . ثانياً 

المدرسة بناء أساس[ي م[ن أبني[ة المجتم[ع وأعمدت[ه ، وج[دت لتق[وم بتربي[ة أبنائ[ه وتنش[ئتھم وص[بغھم بص[بغة 
تتأثر بكل كبي[رة وص[غيرة تج[ري ف[ي ھ[ذا  ،مستظلة ومسترشدة بالفلسفة والنظم التي رسمھا وحددھا بدقة متناھية

أما وظيفة المدرسة ا*ساس[ية فھ[ي تنش[ئة الجي[ل الطل[ع عل[ى . سائدة فيه والمسيرة له المجتمع للدوافع والمواقف ال
ا*داة وا_لة والمكان ال[ذي بواس[طته ينتق[ل الف[رد اJنس[ان اجتماعي[ا وعض[وا (أسس رسمھا المجتمع وھي بالتالي 

  ).  ٧١، ص ١٩٩٦ناصر ، (عام� وفاع� في المجتمع 

  : وظيفة المدرسة

ة في المجتمع تنبع من فلسفته وأھدافه ، فإن كان ھدف التربية ا*ساسي في المجتمع ھ[و إن وظيفة المدرس
أي جعل[ه مخلوق[ا إنس[انيا يع[يش ض[من إط[ار اجتم[اعي يحت[وي عل[ى تقالي[د ونظ[م وق[يم ومع[ايير ) أنسنة اJنسان(

وم[ن ... تلك الغاي[ة  وأفكار خاصة ، فالمدرسة ھي اJدارة وھي الوسيلة وھي الواسطة لتحقيق ذلك الھدف وبلوغ
  :وظائفھا ھي 
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  تنمية شخصية الطفل من جميع جوانبھا ، الجسدية، والعقلية، والفكرية، واJجتماعية، والعقائدية، والنفسية  •

نقل التراث الثقافي للطفل ھذا التراث الذي تجمع عبر العصور في الص[دور، أو الس[ج�ت والمدرس[ة ھ[ي  •
لنقل ھذا التراث بالتسلسل وبم[ا يناس[ب عم[ر الطف[ل، فف[ي البداي[ة تب[دأ  المؤسسة الوحيدة المؤھلة والمنظمة

 .من البسيط السھل ثم مع تقدم الطفل بالعمر تزداد كمية التراث المنقولة إليه 

، فبعد أن كان اتصال الفرد في العائلة وا*قارب والجيران ،  إتاحة الفرصة ل�فراد ل�تصال بالبيئة ا*كبر •
ھذه التجمع[ات إل[ى بيئ[ة أكب[ر وأوس[ع وتطلع[ه بالت[الي عل[ى ثقاف[ات مختلف[ة وتج[ارب  تخرجه المدرسة من

 .جديدة ومعارف كثيرة ومجاEت عديدة ، وبيئات متعددة 

عرض المشك�ت التي تقابل الت�ميذ، أو قد قابلت غيرھم سواء كانت مشاكل اجتماعية أو نفسية، جماعي[ة  •
صة من خ�ل منھاج منظم أن يعيشھا التلميذ، ومن ثم تدله على أو فردية، تعرض ھذه المشاكل وتتيح الفر

           .حلھا والتخلص منھا بطرق مناسبة نابعة من خبرات الموجھين والمعلمين والمدرسين المسؤولين 
 )٣٧٥-٣٧٤، ص ١٩٩٣التل ، (

  الفصل الثالث
  منھجية الدراسة وإجراءاتھا

البحثية المستخدمة وإجراءات إعدادھا، وص[دق ا*داة  اة*ديتضمن ذلك وصفا لمجتمع الدراسة وعينتھا وا
وثباتھ[ا، وم[نھج الدراس[[ة، كم[ا يتض[من وص[[فاَ Jج[راءات الدراس[[ة، والمعالج[ات اJحص[ائية الت[[ي اس[تخدمت ف[[ي 

  .تحليل البيانات 

  :مجتمع الدراسة  :أو�ً 

م، إذ ٢٠١٠/٢٠١١ام الدراس[ي تكّون مجتمع الدراسة من طلبة المدارس اEعدادي[ة ف[ي محافظ[ة اEنب[ار للع[
طالب[اً ) ٢٤٩٧٤(، موزعين بواق[ع ) ٢٣٢٦٧(وفي اEقسام اEدبية ) ١٨٠٢٤(بلغ عدد الطلبة في اEقسام العلمية 

  . (*)طالبة من اEناث) ١٦٣١٧(من الذكور ، و

  :عينة الدراسة  :ثانياً 

ئية م[ن اEقس[ام العلمي[ة واEدبي[ة ت[م اختي[ارھم بطريق[ة عش[واطالبة طالباً و) ٣٦٠(تكونت عينة الدراسة من 
طالب[اً ت[م اختي[ارھم ) ١٨٠(في تربية محافظة اEنب[ار، م[وزعين بواق[ع اعدادية مدارس ) ٩(من ولجميع المراحل 

  . يوضح ذلك) ١(مدارس للبنات والجدول ) ٤(طالبة تم اختيارھن من ) ١٨٠(مدارس للبنين ، و) ٥(من 

  

  )١(جدول 

  عدادية للبنين والبنات في محافظة ا�نباريبين عينة طلبة المدارس ا�

  المجموع  السادس  الخامس  الرابع  المدارس الثانوية للبنين
  أدبي  علمي  أدبي  علمي  أدبي  علمي

  ٣٠  -  ١٠  -  ١٠  -  ١٠  الرمادي 

  ٥٠  -  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  المغيرة بن شعبة 

  ٥٠  ١٠  -  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  الشموخ

  ٤٠  ١٠  ١٠  ١٠  -  ١٠  -  عمر بن عبد العزيز

  ١٠  ١٠  -  -  -  -  -  غرناطة

                المدارس الثانوية للبنات
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  ٣٠  -  ١٠  -  ١٠  -  ١٠  اEنبار

  ٦٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  اEزدھار

  ٦٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ماريا القبطية

  ٣٠  ١٠  -  ١٠  -  ١٠  -  المعالي

  ٣٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٦٠  المجموع الكلي

  

خ[[ذ عين[[ة بطريق[[ة عش[[وائية م[[ن درج[[ات ط[[�ب وطالب[[ات و*ج[[ل التع[[رف عل[[ى التحص[[يل الدراس[[ي ت[[م أ
) ٥٠(مدارس التعليم العام ل�متحانين اEول والثاني للفصل الدراسي اEول وقسمت إلى مجموعة ضابطة ضمت 

طال[ب وطالب[ة ت[م ) ٥٠(طالب وطالبة ممن لم يطبق عل[يھنَّ اEختب[ار قبلي[اً، وا*خ[رى مجموع[ة تجريبي[ة ض[مت 
  .ھا بعدياً تطبيق اEختبار علي

 ً   : دراسةال ةأدا. ثالثا

  :إستبانة الحوار العائلي وصف إستبانة  -١

وق[د توص[ل ، فق[رة ) ٢٩(من استبانه الحوار العائلي التي تحتوي على -التي أعدھا الباحث -تألفت أداة البحث
  :إليھا الباحث من خ�ل المصادر التالية

ف[ي الم[دارس طال[ب وطالب[ة ) ٤٠(شوائية مؤلفة م[ن ، موجه الى عينة ع) ١/ ملحق (استبيان استط�عي  •
 : التالي السؤال، وتضمن اEستبيان اEعدادية لتربية محافظة اEنبار ولجميع المراحل العلمية واEدبية

ما ھي برأيك الجوانب ا�يجابية والسلبية للحوار العائلي التي ينبغي على الوالدين التحلي بھا مع أبنMائھم : س 
  ؟م الدراسي لرفع تحصيلھ

  .اEط�ع على ا*دبيات السابقة ذات الع�قة بموضوع الحوار العائلي  •

 .اJط�ع على الدراسات السابقة والبحوث والرسائل ذات الصلة بھذا المتغير  •

  

  :تصحيح بدائل ا5جابة على ا�ستبيان -٢

وي اEختص[اص ، إذ تم وض[ع ث[�ث ب[دائل Eس[تبيان الح[وار الع[ائلي ح[ددت ف[ي ض[وء آراء الخب[راء وذ
  :أمام الخانة التي يراھا أكثر مناسبة من البدائل ) صح(سيقوم المستجيب باختيار إجابة واحدة بوضع إشارة 

  

  غير موافق  محايد  موافق  العبارة

  ١  ٢  ٣  إيجابية

  ٣  ٢  ١  سلبية

  

خ[ذ درجت[ين تأ) محاي[د(تأخ[ذ ث[�ث درج[ات و) مواف[ق(ومن ھنا يتضح إن اJجابة في العبارات الموجب[ة 
  .تأخذ درجة واحدة ، والعكس صحيح في العبارات السالبة ) غير موافق(و

  : )صدق المحكمين(الصدق الظاھري  -٣
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) ٢/ ملح[ق رق[م (ق[ام الباح[ث بعرض[ھا بص[ورتھا ا*ولي[ة ) الصدق الظ[اھري(للتأكد من صدق اJستبانة 
Jس[تط�ع رأيھ[م ) ٣ / ملح[ق رق[م(تماع على مجموعة من المحكمين ذوي اEختصاص في علم النفس وعلم اEج

 :، وذلك لتحديد  المدارس اEعدادية في محافظة اEنبارحول إستبانة الحوار العائلي لدى طلبة 

  .مدى وضوح الصياغة اللغوية والعلمية لعبارات اJستبانة    -

  .مدى منطقية البدائل الث�ثة التي وضعت لكل عبارة    -

  . الطلبةتشخيص وقياس الحوار العائلي لدى  مدى قدرة العبارات على   -

  . مدى ص�حية مفردات اJستبانة لقياس ما وضعت لقياسه، فض� عن تقديم أي مقترحات يرونھا مناسبة   -

وفي ضوء آراء المحكمين، أدخل الباح[ث التع[دي�ت ال�زم[ة عل[ى بع[ض مف[ردات اEس[تبانة ، وذل[ك م[ن 
تبدالھا بفقرات أدق في الصياغة اللغوي[ة وأكث[ر وض[وحاً علمي[اً، وبالت[الي خ�ل إعادة صياغة وتعديل بعضھا واس

  ) . ٤/ ملحق رقم (عبارة بصورتھا النھائية ) ٢٩(تكّونت اJستبانة من 

   : ثبات ا5ستبانة -٤

ً طالب[) ٤٠(تم تطبيق إستبانة الحوار الع[ائلي عل[ى عين[ة عش[وائية بلغ[ت  ف[ي الم[دارس اEعدادي[ة وطالب[ة  ا
تطبي[ق معام[ل وبع[د تحلي[ل البيان[ات ت[م ،  ألف[ا كرونب[اخ، وذلك *س[تخراج الثب[ات بطريق[ة  محافظة اEنبارلتربية 

وھو ) ٠.٨٤(، إذ بلغ معامل اEرتباط بھذه الطريقة  (Pearson Correlation Coefficient)إرتباط بيرسون 
  . معامل ثبات مناسب يمكن الوثوق به عند استخدام اJستبانة كأداة قياس 

  : التحصيل الدراسي -

إستعان الباحث في ھذا المتغير بالدرجات التي حصل عليھا الطلبة في اJختبارين اEول والثاني لمدرستي 
  .للفصل الدراسي ا*ول لقياس مستوى تحصيلھم الدراسي للبنات  اEزھارومدرسة  المغيرة بن شعبة للبنين

  :  منھج الدراسة :رابعاً 

م الم[[نھج ش[[به التجريب[[ي، إذ إعتم[[د عل[[ى درج[[ات الطلب[[ة ف[[ي الفص[[ل الدراس[[ي اEول ق[[ام الباح[[ث بإس[[تخدا
ل�متحانين اEول والثاني قبلياً ، ومن ثم تطبيق إستبانة الحوار العائلي بعدياً على عين[ة الدراس[ة التجريبي[ة بھ[دف 

  .التعرف على أثر ھذه اJستبانة على تحصيلھم الدراسي 

 ً   :سةالدرا ةتطبيق أدا :خامسا

بعد انتھاء الباحث من إعداد إستبانة الحوار العائلي بصورتھا النھائي[ة ، ق[ام بتطبيقھ[ا عل[ى عين[ة الدراس[ة 
واج[ه الباح[ث أي[ة ص[عوبات يوقد إستمر التطبيق لمدة أسبوع ، ول[م  )م٢٠١١/ تشرين اEول (نھاية شھر اكتوبر 

  .تذكر أثناء عملية التطبيق 

  :، بإتباع اJجراءات التاليةوقام الباحث بتنفيذ البرنامج 

 .تزويد كل طالب وطالبة بنسخة من إستبانة الحوار العائلي  -١

 .توفير المواد وا*دوات ال�زمة لتطبيق البرنامج  -٢

 . المغيرة بن شعبةتمت عملية التطبيق في أحد القاعات في مدرسة   -٣

   :المعالجات ا�حصائية :سادساً 
تم اJجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام المعالجات اJحصائية عن طريق برنامج الحزم اJحصائية للعل[وم 

   ة ــــــــاJجتماعي
 )SPSS  (حصائيJا:  

Eس[[تخراج ثب[[ات إس[[تبانة الح[[وار ) Pearson Correlation Coefficient(معادل[[ة ارتب[[اط بيرس[[ون  -
 . الفا كرونباخالعائلي بطريقة 
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 .ات الحسابية واEنحرافات المعياريةالمتوسط -

  لمجموع[[[[ة واح[[[[دة للتع[[[[رف عل[[[[ى م[[[[دى فاعلي[[[[ة إس[[[[تبانة الح[[[[وار ) T-Test) (ت(اJختب[[[[ار الت[[[[ائي  -
العائلي ، ولمجموعتين مستقلتين للتعرف على أث[ر إس[تبانة الح[وار الع[ائلي بالنس[بة للمجم[وعتين التجريبي[ة 

 .والضابطة على تحصيل الطلبة الدراسي 
  

  نتائج الدراسة وتوصياتھا الرابعالفصل 
  :عرض نتائج الدراسة : أو�ً 
  :، والذي ينص على ما يلي بالسؤال ا?ولعرض النتائج ذات الصلة   .١
  ؟ا�عدادية في محافظة ا?نبار ما مدى فاعلية إستبانة الحوار العائلي لطلبة المدارس  •
اف المعي[[اري *س[[تبانة الح[[وار الع[[ائلي ل�جاب[[ة ع[[ن ھ[[ذا الس[[ؤال، ت[[م حس[[اب المتوس[[ط الحس[[ابي واEنح[[ر •

لمجموع[ة واح[دة، إتض[ح ) ت(، وباس[تخدام ا*ختب[ار الت[ائي اEعدادية في محافظة اEنب[ارمدارس اللطلبة 
الم[دارس ، وھ[ذه النتيج[ة تعن[ي فاعلي[ة الح[وار الع[ائلي لطلب[ة ) ٠.٠٥(وجود دEلة احصائية عند مس[توى 

  .يبين ذلك ) ٢(ل ، والجدواEعدادية في محافظة اEنبار

  )٢(جدول 

  لعينة واحدة في فاعلية الحوار العائلي) ت(خQصة نتائج اختبار 

  المدارس ا�عدادية في محافظة ا�نبارلطلبة 
  الد�لة   ) ت(قيمة   مؤشرات العامل  المتوسط   المتغير

  عــدد   (*)النظري  
  الفقرات

المتوسط 
  الحسابي

ا�نحراف 
  المعياري

ة ا�حصائي  المحسوبة
٠.٠٥  

  تبانة ـإس
  دال  ٣٧  ٧.٥٨  ٧٢.٨  ٢٩  ٥٨  الحوار العائلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مجموع البدائل × عدد الفقرات           
        ـــــــــــــــــــــــ) = الفرضي(المتوسط النظري (*) 
  عدد البدائل            

التي توصلتا الى أن للحوار العائلي أثر  ) ٢٠٠٦(و ) ٢٠٠٥(وھذه النتيجة تتفق مع دراستي عبد الجّواد 
في الحياة العامة ل�سرة سواء أكانوا أفراداً أم جماعات لما تتركه من نتائج ايجابية تنعكس على اJستقرار النفسي 

  .ل�سرة وا*بناء على حٍد سواء 

ه يس[تطيع أن فسر الباح[ث ھ[ذه النتيج[ة إل[ى أن الطال[ب يع[ي أھمي[ة الح[وار م[ع أس[رته، *ن[ه م[ن خ�ل[يو
يناقش نمط الحياة السائد وما فيھا من مثل وقيم ومعايير، وكذلك يدل عل[ى أث[ر البيئ[ة ا*س[رية عل[ى تعل[يم أبن[اءھم 
*ساليب الحوار وكيف يتقبل ا_خرين ويحترمھم، فض�ً عن وج[ود مث[ل ھ[ذا التواص[ل والح[وار يس[مح لك[ل ف[رد 

  .من أفراد ا*سرة أن يعبر عما بداخله 

ممارسة إسلوب الحوار داخل ا*سرة يبرز من أسر واعية ومدركة *ھمي[ة التواص[ل م[ع اEبن[اء، كما إن 
لعلمھا أن ھذا اJسلوب يوفر نماذج ل�بناء يستطيعون من خ�لھا الم�حظة والتقليد وإس[تخدام مھ[ارات التواص[ل 

، وم[ن ھن[ا ف[وعي الوال[دين بھ[ذا والحوار مع زم�ئھم في المدرسة من خ�ل تكوين ع�قات قائمة على اEحت[رام 
  .الجانب من شأنه أن يبرز نماذج م�ئمة ل�بن يقلدھا ويحتذى بھا 

  :، والذي ينص على ما يلي بالسؤال الثانيعرض النتائج ذات الصلة   .٢
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فMي ضMوء متغيMر فMي محافظMة ا�نبMار ا�عدادية مدارس الھل توجد فروق في إستبانة الحوار العائلي لطلبة  •
 ؟ )الجنس(

لمجموعتين مستقلتين في حساب دEل[ة الف[روق ) ت(ول�جابة عن ھذا السؤال تم إستخدام اEختبار التائي 
لمجموعتين مستقلتين إلى عدم وجود فروق ذات ) ت(، إذ أشارت نتائج اختبار ) ذكور، أناث(وفقاً لمتغير الجنس 

، )الجنس(في ضوء متغير  ادية في محافظة اEنباراEعدمدارس الدEلة احصائية في فاعلية الحوار العائلي لطلبة 
  .يوضح ذلك ) ٣(بمعنى إن الحوار العائلي يؤثر بمتغير الجنس بنفس المستوى ، والجدول 

  

  )٣(جدول 

  لد�لة متغير الجنس في فاعلية إستبانة الحوار العائلي) ت(خQصة نتائج اختبار 

  المدارس ا�عدادية في محافظة ا�نبارلطلبة 
  الذكور   الجنس                      

  )١٨٠= ن (
  ا?ناث 

  )١٨٠= ن (
  قيمة 

  )ت(
  الد�لة

  ا5حصائية
  المتوسط   المتغير

  الحسابي
ا5نحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

ا5نحراف 
  المعياري

  ٠.٠٥  المحسوبة

  إستبانة 
  غير دال  ١.٤٣  ٨.٢٦  ٧٢.٩٦  ٦.٠٢  ٧٣  الحوار العائلي

  ١.٩٦) = ٢٥٨(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(لية عند مستوى د�لة الجدو) ت(قيمة (*) 

فسر الباحث ھذه النتيجة الى أن ا*بناء سواء أكانوا ذك[وراً أم أناث[اً ي[دركون أھمي[ة الح[وار الع[ائلي ف[ي يو  
حياتھم العملية والعملية لما تتركه من آثار إيجابية تتمثل في إستقرارھم النفسي وبناء شخص[ياتھم بش[كل س[ليم ف[ي 
المس[[تقبل ، فض[[�ً ع[[ن إن[[ه يع[[ودھم عل[[ى إس[[تعمال اEلف[[اظ الطيب[[ة ، وع[[دم ج[[رح مش[[اعر اEخ[[رين وس[[ماع رأي 
ا_خ[رين ف[[ي الموض[وع الواح[[د وع[دم إس[[اءة الظ[ن ب[[ا_خرين ، ف[الحوار يجع[[ل اEبن[اء يحب[[ون اEخ[رين كم[[ا ھ[[م 

  .ويعلمھم كيف يقّدر اEخرين ويتقبلھم على ما ھم عليه 

سر تعي أھمية إشباع حاجات ا*بناء ذكوراً وأناثاً للجوان[ب النفس[ية والجس[مية والتربوي[ة ومن ھنا فأن ا*  
دون تمييز من خ[�ل ممارس[ة المھ[ارات التواص[لية اEيجابي[ة الفّعال[ة القائم[ة عل[ى الح[وار ، *ن ذل[ك ذل[ك يق[وي 

الحب ، وھذا ما أكدت عليه ا*دبيات الع�قات والروابط اJجتماعية بين أفراد أسرھم الذي ينبع بالتأكيد من وجود 
  .الحديثة في ھذا المجال 

  :، والذي ينص على ما يلي  بالسؤال الثالثعرض النتائج ذات الصلة   .٣

مرتبة (على تحصيلھم الدراسي المدارس ا�عدادية في محافظة ا�نبار ما أھمية عبارات الحوار العائلي لطلبة 
*ھمية عبارات الحوار العائلي واعطاء صورة واضحة وشاملة ھذا السؤال  لغرض اJجابة عن) ترتيباً تنازلياً 

قام الباحث بترتيب ، ) مرتبة ترتيباً تنازلياً (على تحصيلھم الدراسي المدارس اEعدادية في محافظة اEنبار لطلبة 
،  اوشدتھ ايتھإستبانة الحوار العائلي من اعلى وزن مئوي الى ادنى وزن مئوي من حيث أھم) فقرات(عبارات 

  :التالي )    ٤  (وكما موضح بالجدول 

  )٤(جدول 
  إستبانة الحوار العائلي مرتبة تنازلياً حسب أوزانھا المئوية) فقرات(عبارات 

  لطلبة المدارس ا�عدادية في محافظة ا�نبار على تحصيلھم الدراسي
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تسلسل الفقرة   ت
  في ا?داة

الوسط   مضمون الفقرات
  المرجح

الوزن 
  ويالمئ

  الترتيب

  ١  ٩٩.٣٣  ٢.٩٨  .أشعر بالراحة وا�طمئنان عندما يحاورني والدي   ١٥  ١

  ٢  ٩٦.٦٧  ٢.٩  .حواري مع والدي يبعث في نفسي الحماس والنشاط   ١  ٢

محاوراتي لوالدي تعزز من ثقتي بنفسي وتساعدني على إتخاذ   ٩  ٣
  .قراراتي 

٣  ٩٤.٦٧  ٢.٨٤  

  ٤  ٩٤  ٢.٨٢  .ارني والدي في أمور البيت أشعر بالفخر عندما يخاطبني ويحو  ٢٨  ٤

  ٥  ٩٢.٦٧  ٢.٧٨  .والدي دائماً يرفعا أصواتھما عندما يواجھاني   ٢٤  ٥

  ٦  ٩١.٣٣  ٢.٧٤  .عندما أكون غاضباً يسألني والدي عن ا?سباب   ٤  ٦

  ٧  ٨٩.٣٣  ٢.٦٨  .يستخدم والدي إسلوب التعنيف والنقد الساخر لي أمام ا}خرين   ١٧  ٧

والدي نّمت لدّي القدرة على المخاطبة والتحدث مع محاورتي ل  ٢٢  ٨
  .ا}خرين 

٧  ٨٩.٣٣  ٢.٦٨  

  ٧  ٨٩.٣٣  ٢.٦٨  .أجد متعة كبيرة عندما أصف لوالدي نشاطاتي في المدرسة   ٢٧  ٩

  ٨  ٨٨.٦٧  ٢.٦٦  .يحاورني والدي في السلوك الذي يصدر مني   ٣  ١٠

  ٨  ٨٨.٦٧  ٢.٦٦  يستخدم والدّي عبارات وأساليب جيدة عندما يحاوراني  ٥  ١١

  ٨  ٨٨.٦٧  ٢.٦٦  .أتحدث دائماً مع والدّي في شؤوني المدرسية   ١٣  ١٢

  ٩  ٨٨  ٢.٦٤  .يحاورني والدّي في ا?سباب التي تزيد من قدرتي على المذاكرة   ١٨  ١٣

  ١٠  ٨٧.٣٣  ٢.٦٢  .أشعر بالخوف وا5حراج من مناقشة والدّي   ٢١  ١٤

  ١١  ٨٦.٦٧  ٢.٦  .من مواضيع وأفكار أحاور والدّي في كل ما يطرأ على بالي   ٨  ١٥

  ١٢  ٨٤  ٢.٥٢  يستخدم والدّي إسلوباً عنيفاً عندما يحاوراني  ٦  ١٦

  ١٢  ٨٤  ٢.٥٢  عندما � يعجبني شيئاً في البيت أحاور والدّي في ذلك وأدلي برأيي  ١٩  ١٧

  ١٣  ٨٢.٦٧  ٢.٤٨  والدّي يجيبان عن جميع تساؤ�تي ويناقشاني فيھا  ٢  ١٨

  ١٣  ٨٢.٦٧  ٢.٤٨  دّي مناقشتي بصدر رحب في أغلب ا?موريتقبل وال  ١٠  ١٩

  ١٤  ٨٠.٦٧  ٢.٤٢  .يأخذ والدي رأيي عندما يضعان خطة خاصة با?سرة   ١٢  ٢٠

  ١٤  ٨٠.٦٧  ٢.٤٢  .والدّي يضرباني ?نني حاصل على درجات منخفضة في دروسي   ٢٩  ٢١

  ١٥  ٧٨.٦٧  ٢.٣٦  .يحاورني والدّي بإسلوب قصصي لتوجيھي   ١١  ٢٢

  ١٥  ٧٨.٦٧  ٢.٣٦  .أحاور والدّي ليضع لي أسس إستذكار الدروس   ٢٥  ٢٣

  ١٦  ٧٨  ٢.٣٤  .والدي � يناقشاني في ا?سباب التي تحد من إنجازي في المدرسة   ١٦  ٢٤

  ١٧  ٧١.٣٣  ٢.١٤  .قبل النوم تحاورني أمي بإسلوب قصصي جميل   ٢٣  ٢٥

  ١٨  ٦٩.٣٣  ٢.٠٨  .� أتخوف من مصارحة والدّي بمشاكلي الخاصة   ٢٠  ٢٦

  ١٩  ٦٨.٦٧  ٢.٠٦  .عندما � أنجز في المدرسة � أتخوف من مخاطبة والدّي في ا?مر   ٢٦  ٢٧

ألجأ الى والدّي ?خذ المشورة عندما تواجھني مشكلة مع أصدقائي   ١٤  ٢٨
.  

٢٠  ٦٤.٦٧  ١.٩٦  

  ٢١  ٥٨  ١.٧٤  .ينتقدني والدي عندما أخفق في دراستي   ٧  ٢٩

  

  : المناقشة
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والتي كان ) أشعر بالراحة وا5طمئنان عندما يحاورني والديّ ( ذا الجدول أن الفقرةيتضح من نتائج ھ  
، إذ تبين ھذه الفقرة مدى ا*ثر ) ٩٩.٣٣(بأعلى وزن مئوي  الترتيب ا*ولفي ا*داة ، أحتلت ) ١٥(تسلسلھا 

  ثير من الدراسات أن النفسي واEجتماعي الذي يتركه الحوار مع ا_باء وا*مھات مع أبناءھم ، حيث أكدت الك
لحوار أھمية كبيرة كونه يؤدي دور كبير في الجانب النفسي ل�بن مما ينعكس إيجابياً على تحصيله الدراسي ا

ن إنه يغرس في ا_بناء قيم الصدق وا*مانة والشجاعة عويجعله أكثر قدرة على تحقيق طموحه وآماله، فض�ً 
بناء يشعرون بالراحة والطمأنينة وعدم *الخاصة ، وكذلك يجعل ا ا*دبية والمرونة الفكرية وتكوين ا_راء

الخوف مما يخلق بدوره لغة جديدة للتخاطب بين ا_باء واEبناء من اجل مزيد من التفاھم بين الطرفين مما 
  .يجعلھم أكثر إتصاEً وأكثر أخذاً ورداً وأكثر عطاءاً للجانبين 

) ١(والتي كان تسلسلھا ) ي يبعث في نفسي الحماس والنشاطحواري مع والد( في حين أحتلت الفقرة   
، إذ تدل ھذه الفقرة على أن من آثار الحوار على ا*بناء ) ٩٦.٦٧(بوزن مئوي  الترتيب الثانيفي ا*داة ، أحتلت 

حوار ھو تحفيز النشاط والحماس لديھم ويزيدھم قوة ، ومن ھنا فإن ا*سر لديھا من الوعي واJدراك والفھم ما لل
والتواصل من أثر في نمو أبنائھم من خ�ل تزويدھم ببيئة غنية باJثارة واJيمان بأن المناقشة والحوار مع اEبناء 

عندما أوضح أن النمو المعرفي لدى الطفل إنما ھو نتاج ) بياجيه(اداة حفز قوية لھم ، وھذا ا*مر أكد عليه 
  .التفاعل النشط مع البيئة 

والتي كان تسلسلھا ) اوراتي لوالديَّ تعزز من ثقتي بنفسي وتساعدني على اتخاذ قراراتيمح( وجاءت الفقرة 
، وتوضح ھذه الفقرة آثار الحوار العائلي على ) ٩٤.٦٧(بوزن مئوي  الترتيب الثالثفي ا*داة ، أحتلت ) ٩(

ه بنفسه دون اEعتماد على نفسية الطالب ويكسب ثقته بنفسه وتحقيقه لذاته مما يجعله قادراً على إتخاذ قرارات
ا_خرين ، وھذا بالطبع سيترك آثار إيجابية على سلوكه وعلى نمو شخصيته بشكل سليم في المستقبل ، مما 
يجعله يدرك أن آرائه قد تكون صائبة مثل آراء والديه ، وانه جدير باJنصات من قبل ا_خرين ، ويبدأ يشعر أن 

مشاعر كلھا لھا أكبر ا*ثر على التوازن النفسي ل�نسان ولن يصل إليھا إE آرائه محل إعتبار لوالديه ، وھذه ال
  .من خ�ل نجاحه في الحوار مع ا_خرين 

في ) ٢٨(والتي كان تسلسلھا ) أشعر بالفخر عندما يخاطبني ويحوارني والدي في أمور البيت( وحصلت الفقرة
ھذه الفقرة آثار الحوار العائلي على اEبن عندما  ، وتوضح) ٩٤(بوزن مئوي  الترتيب الرابعا*داة ، أحتلت 

يبدؤن يحاورنه عن أمور البيت ، كونه يبدأ يشعر بأنه محترم من قبل والديه وأن رأيه سيكون له أبلغ ا*ثر في 
بأنه أصبح قادر على طرح وجھة نظره بالتفاخر إتخاذ قرار عائلي ، وھذا بالتأكيد سيعزز ثقته بنفسه ويبدأ يشعر 

  .لوب الكبار ، وأن آرائه محل إعتبار لوالديه بإس

والتي كان تسلسلھا ) ألجأ الى والدّي ?خذ المشورة عندما تواجھني مشكلة مع أصدقائي(بينما حصلت الفقرة  
، وتدل ھذه الفقرة على أن المشورة ھي ) ٦٤.٦٧(في ا*داة على الترتيب ما قبل ا*خير بوزن مئوي ) ١٤(

الحال يشير إلى أنه   ، وواقع  )وأمرھم شورى بينھم(التي أكد عليھا اJس�م والقران الكريم أحدى وسائل الحوار 
، وقد أثبت ھذا اJسلوب إنه ) ف� خاب من استشار وE ندم من استخار(E خيبة أبداً وE ندم مع الحوار الوشورى 

اEجتماعي ويوفر المناخ السليم لنشوء يصلح من شأن ا*سرة ويحفظ لھا توازنھا وانسجامھا العاطفي والنفسي و
  .اEبناء 

في ا*داة على ) ٧(والتي كان تسلسلھا ) ينتقدني والدي عندما أخفق في دراستي( وأخيراً جاءت الفقرة   
، وتشير ھذه الفقرة الى أن الوالدين ينتقدان أبنھم عندما يخفق في دراسته دون ) ٥٨(الترتيب ا*خير بوزن مئوي 

وسيلة الحوار والتعرف على أسباب اEخفاق ، ف� يدركون نتائج ھذا اEنتقاد ليس فقط على دراسة الرجوع الى 
اEبن وإنما سينعكس على نفسيته وعلى شخصيته وعلى تقدير لذاته وأحترامه لھا ، وھنا Eبد أن يدرك ا_باء أن 

لتي تواجه اEبن سواء أكانت اجتماعية أو *سلوب الحوار سلباً أو إيجاباً أثر في معالجة الكثير من المشك�ت ا
الخ ، وھو اJسلوب ا*مثل لحصر المشكلة والوقوف على أسبابھا لوضع الحلول لھا دون ... اقتصادية أو علمية 

  .أن تنسحب على جوانب أخرى في شخصية ا*بن 

  :، والذي ينص على ما يلي بالسؤال الرابععرض النتائج ذات الصلة .٤
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علMى مسMتوى للمجمMوعتين التجريبيMة والضMابطة  ا5ختبMار القبلMيذات د�لMة أحصMائية فMي ھل توجد فروق  •
 ؟ المدارس ا�عدادية في محافظة ا�نبارالتحصيل الدراسي لطلبة 

في اJختبار القبلي وإعطاء صورة واضحة وشاملة للتعرف على الفروق لغرض اJجابة عن ھذا السؤال 
، المدارس اEعدادية في محافظة اEنب[ارعلى مستوى التحصيل الدراسي لطلبة للمجموعتين التجريبية والضابطة 

تم حساب المتوسط الحسابي واJنحراف المعياري لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على اJختبار القبلي 
وجود فروق  لمجموعتين، إتضح عدم) ت(وبإستخدام اJختبار التائي Jختبار مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، 

ل[م  طلبة المدارس اEعداديةالى أن  ويشير ذلك  .)٠.٠٥(ذات دEلة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى دEلة 
        :التالي) ٥(ي في المجموعتين، وكما موضح في الجدول ـــيتأثر مستوى تحصيلھم الدراس

  قبليالفروق في ا�ختبار اللد�لة ) ت(خQصة نتائج اختبار ) ٥(جدول 
  المدارس ا�عداديةعلى مستوى التحصيل الدراسي لطلبة  للمجموعتين التجريبية والضابطة

  ا5ختبار القبلي
  

  المجموعة التجريبية
  )٥٠= ن(

  المجموعة الضابطة
  )٥٠= ن (

  قيمة
  )ت(

الد�لة 
  ا5حصائية

المتوسط   المتغــيـر
  الحسابي

ا5نحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

ا5نحراف 
  عياريالم

  ٠.٠٥  المحسوبة

  مستوى التحصيل الدراسي 
  غير دال  ١.٣٣  ١٠.٦  ٤٩.٩٧  ١٢.٥  ٥٣.٠٧  المدارس ا�عداديةلطلبة 

  ٢.٠٠٠) = ٩٨(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(الجدولية عند مستوى دEلة  (T)قيمة (*) 

طف[[ي ، ودراس[[ة ل) ١٩٩١(دراس[[ة ك[[ل م[[ن دراس[[ة اب[[و ج�ل[[ة نت[[ائج الدراس[[ة الحالي[[ة م[[ع  نتيج[[ةوتتف[[ق   
والتي أشارت جميعھا على أن توفر المتطلب[ات ) ٢٠٠٣(، ودراسة العريمي ) ٢٠٠٣( ح، ودراسة الفال) ٢٠٠٠(

وحاجات اEبن وتوفير المناخ ا*سري السليم ، فض�ً عن مستوى تعليم الوالدين والمستوى اEقتصادي كلھا تسھم 
  .في رفع المستوى التحصيلي ل�بن والعكس نظير 

حث ھذه النتيجة الى أن المستوى التحصيلي ل�بناء يبقى يراوح في مكانه سلباً أو إيجاب[اً م[ا ل[م فسر البايو  
تكن ھناك عوامل لتحفيزه ، كمتابعة الوالدين *بناءھم بإستمرار ومحاولة مشاركتھم لھم في حل واجباتھم اليومية 

المعض[�ت الت[ي ت[واجھھم وتق[ديم  وحضورھم لمجالس ا_باء للوقوف على مستوى تحصيل أبناءھم من أجل ح[ل
الحوافز والمكافآت الت[ي تش[جعھم عل[ى المث[ابرة والعط[اء ، *ن أولي[اء ا*م[ور ي[دركون أن ح[ث وتش[جيع أبن[ائھم  
على التعليم والتحصيل عن طريق التوجيھات ال�زمة والمس[اعدة وق[ت الحاج[ة ، وذل[ك Jدراكھ[م *ھمي[ة التعل[يم 

أن توفر متطلبات الطالب وتھيئ له الجو المناسب للم[ذاكرة وأداء الواجب[ات وع[دم  ،وكذلك تستطيع ا*سرة الغنية
في حين غياب تواص[ل ا_ب[اء م[ع أبن[ائھم ي[ؤدي ال[ى نت[ائج  .تكليفه بأي أعمال أخرى غير التركيز على المذاكرة 

  .عكسية تترك آثارھا على حياة ا*بن التربوية واEجتماعية
  :، والذي ينص على ما يلي السؤال الخامسبعرض النتائج ذات الصلة . ٥
علMى مسMتوى التحصMيل للمجموعتين التجريبيMة والضMابطة  ا5ختبار القبليھل ھناك أثر للحوار العائلي في  •

 ؟ المدارس ا�عدادية في محافظة ا�نبارالدراسي لطلبة 
ف[ي ر الع[ائلي وإعطاء ص[ورة واض[حة وش[املة للتع[رف عل[ى أث[ر الح[والغرض اJجابة عن ھذا السؤال 

ت[م ،  المدارس اEعدادي[ةعلى مستوى التحصيل الدراسي لطلبة اJختبار القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة 
حساب المتوسط الحسابي واJنحراف المعياري لكل من المجموعتين التجريبي[ة والض[ابطة عل[ى اJختب[ار القبل[ي 

) ت(وبتطبي[[ق معادل[[ة اJختب[[ار الت[[ائي  الح[[وار الع[[ائلي، Jختب[[ار مس[[توى التحص[[يل الدراس[[ي للطلب[[ة باس[[تخدام
ولصالح المجموعة التجريبية ، مما ) ٠.٠٥(لمجموعتين، إتضح وجود أثر ذات دEلة إحصائية عند مستوى دEلة 

ق[د تحس[ّن بش[كل كبي[ر بع[د إس[تخدام اس[تبانة  لطلب[ة الم[دارس اEعدادي[ةيشير الى أن مس[توى التحص[يل الدراس[ي 
  ):٦(عائلي لصالح المجموعة التجريبية، وكما موضح في الجدول الحوار ال

  )٦(جدول 
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  في المجموعتين التجريبية والضابطة لد�لة أثر الحوار العائلي ) ت(خQصة نتائج اختبار 

  في مستوى تحصيلھم الدراسي المدارس ا�عداديةلطلبة 
= ن(مج تجريبية    ا5ختبار القبلي            

٥٠(  
  الد�لة  قيمة   )٥٠= ن (مج ضابطة 

المتوسط   المتغــيـر
  الحسابي

ا5نحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

ا5نحراف 
  المعياري

  )ت(
  المحسوبة

ا5حصائية 
٠.٠٥  

  أستبانة 
  دال  ٢.٣٧  ١٤.٥  ٧٠.٨٧  ٢١.٦  ٧٩.٦  الحوار العائلي

س[ة ل[ورا وريتش[ارد ، ودرا(Jennifer & Lorri, 1997)وتتفق ھ[ذه النتيج[ة م[ع دراس[ة جينف[ر ول[ورا   
(Lori & Richard , 1998)  والتي أشارت جميعھا الى أثر الحوار العائلي في ) ٢٠٠٦(، ودراسة عبد الجّواد

  .رفع المستوى التحصيلي ل�بناء 

وتبين ھذه النتيجة أن الحوار العائلي يسھم إسھاماً كبي[راً ف[ي رف[ع المس[توى التحص[يلي ل�بن[اء لم[ا يؤدي[ه 
التعرف على حاجات ومتطلبات اEبناء ويحقق إستقرارھم النفسي والتربوي والصحي من خ�ل  من دور مھم في

توظيف قدراتھم وطاقاتھم وتنمية مھاراتھم ويغرس فيھم الحب واEحترام واEطمئن[ان والثق[ة ب[النفس وھ[ذا ا*م[ر 
ياة المختلفة ل�بناء ، فالحوار E ينحصر فقط على المستوى التحصيلي ، وإنما يمتد ليشمل كل جوانب وميادين الح

له عدة أثار كما أكدت عليه ا*دبيات الحديثة ، منھا إنه فّعال على التربية في خلق جيل يحترم اEخرين ، كم[ا إن[ه 
يعمل على زيادة اJدراك والمعرفة لدى اEبناء وكيف يبدأ يحب ا_خرين ، وكذلك يتيح الحوار ل�بن[اء عل[ى تفھ[م 

  .خصياتھم بشكل سليم مشاعرھم وبناء ش

  
ً نيثا        توصيات الدراسة: ا

  :وصي الباحث با}تي يعلى ضوء النتائج التي توصلت إليھا الدراسة الحالية 
التأكيد على أھمي[ة مج[الس ا_ب[اء والمعلم[ين م[ن أج[ل م[د جس[ور التواص[ل والتع[اون والح[وار ب[ين ا*س[رة  .١

ي معالج[ة المش[ك�ت الت[ي تواج[ه ا*بن[اء م[ن خ[�ل نش[ر والمدرسة كونھا تشّكل اEساس الذي يربط بينھم ف
الوعي بين ا_باء وتھيئة ا*جواء السليمة والظروف الم�ئمة له والذي ينعكس بالتأكيد على مستوى تحصيله 

 .الدراسي 
في ضرورة قيام ا*سرة المتمثلة بالوالدين بتربية أبنائھا وفق التربية التي تعتمد على الحوار والمشاركة   .٢

الخطط الخاصة بھا وتھيئة الجو النفسي والتربوي والصحي السليم ل�بناء وإستخدام اJسلوب الديمقراطي 
  .مما ينعكس إيجابياً على مستوى تحصيله الدراسي القائم على التفاھم 

وا*سرة التركيز على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بدورھا بنشر ثقافة التوعية العامة بالمجتمع عامة   .٣
خاصة من خ�ل بث البرامج التربوية والثقافية الھادفة *ھمية الحوار العائلي وإنعكاسه على ا*بناء 

  .والمجتمع معاً عبر وسائل اEع�م المقروءة والمسموعة 
ى بغرس وتدعيم السلوك اJيجابي القائم عل التعليم بمحافظة اEنبارضرورة قيام الھيئة التعليمية في مدارس   .٤

الحوار،فض�ً عن تعزيز القيم ا*خ�قية بصيغ تربوية من خ�ل خلق التعاون واEنسجام والمشاركة 
  .والتواصل فيما بينھم، مما ينعكس بصورة إيجابية على سلوكھم وأفعالھم بصورة عامة

بين فترة تكاثف الجھود بين المدرسة وا*سرة من أجل متابعة وتقويم مستوى التحصيل الدراسي ل�بناء   .٥
وأخرى عن طريق التواصل والحوار فيما بينھم *جل إشراك العوامل والعمليات المدرسية المساعدة في 

  .تعزيزه لديھم 
Eبد ان يكون ھناك اتفاق وتنسيق بين اEباء والمعلمين حول نوع التربية واسلوب المعاملة والحوار   .٦

   .الت�ميذ والطرق التي تتبع في حل المشاكل التي يتعرض لھا 
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ً ثالث     :البحوث المقترحة : ا
  :استكماEً لمتطلبات ھذا البحث ، فإن الباحث يقترح إجراء البحوث والدراسات العلمية ا_تية   

  .كافة  العراقإجراء الدراسة الحالية على عينة أكبر تشمل محافظات ومناطق  .١
التخص[[ص ، (اولھ[[ا البح[[ث الح[[الي مث[[ل إج[[راء الدراس[[ة الحالي[[ة عل[[ى متغي[[رات ديموغرافي[[ة أخ[[رى ل[[م يتن .٢

 ) .الخ... المستوى اJقتصادي وا*جتماعي للطالب ، المستوى الثقافي للوالدين ، مكان السكن 
 .إجراء دراسة علمية للتعرف على معوقات إستخدام الحوار العائلي  .٣
ق[[ة ب[النفس واتخ[[اذ كالث(إج[راء دراس[ة علمي[[ة للتع[رف عل[ى الع�ق[[ة ب[ين الح[وار الع[[ائلي ومتغي[رات اخ[رى  .٤

 .لدى الطلبة ) الخ... القرار واحترام الذات والتوافق النفسي 
  

  : مراجعـال
  .القرآن الكريم  -

  .دار الشروق ، عمان .  المرجع في مبادئ التربية) . ١٩٩٣(التل ، سعد 

بي[[ة العرب[[ي ل[[دول الخل[[يج ، مكت[[ب التر.  )مقدمMMة فMMي مھMMارات التواصMMل ا5نسMMاني(أنMMت وأنMMا ) . ٢٠٠٢(الجيوس[[ي ، محم[[د ب[[�ل 
  .المملكة العربية السعودية : الرياض 

، دار النھض[[ة العربي[[ة للطباع[[ة دروس فMMي علMMم الMMنفس ا�رتقMMائي... النمMMو التربMMوي للطفMMل والمراھMMق) . ١٩٧٩(دس[[وقي، كم[[ال 
  .والنشر ، بيروت 

على  (STS)خدام منحى العلم والتقانة والمجتمع أثر إست). ٢٠٠٥(سعيدي ، عبد هللا بن خميس أمبو والھاشمي، رضية بنت ناصر 
، العدد الخ[امس والتس[عون، الس[نة السادس[ة مجلة رسالة الخليج العربي التحصيل الدراسي واEتجاھات نحو مادة العلوم،

   .المملكة العربية السعودية : والعشرون ، الرياض 

  . الكويت : ، دار القلم للنشر والتوزيع ٥ط. ساسيةالتربية المعاصرة طبيعتھا وأبعادھا ا?). ١٩٨٩(شفيق، محمود 

اد، محمد احمد  ، الطبعة اEول[ى، )كيف تتجنب السكتة الكQمية مع شريك العمر ؟(ويبقى الحب ما بقي الحوار ). ٢٠٠٥(عبد الجوَّ
  .مصر :دار التوزيع والنشر اEس�مية، القاھرة

  .مصر : ، الطبعة اEولى، دار التوزيع والنشر اEس�مية ، القاھرة وار مع ا}خرمن الحوار مع الذات الى الح). ٢٠٠٦(ــــــــــــ 

  .ا*ردن : دار الفكر ، عمان . تدني ا5نجاز المدرسي أسبابه وعQجه) . ١٩٩٩(عدس، محمد عبد الرحيم 

قتھا بعوامل التفاع[ل الس[لوكي دراسة تحليلية *بعاد السلوك الدراسي في ع�). ٢٠٠١(ع�م ، حسن احمد ، وحسين ، خيري احمد 
مرك[[ز اJرش[[اد النفس[[ي  ،مجلMMة ا5رشMMاد النفسMMي. ل[[دى الت�مي[[ذ ذوي مس[[تويات التحص[[يل المختلف[[ة بالمرحل[[ة اEعدادي[[ة

  بجامعة عين شمس، العدد الثالث عشر،السنة التاسعة، مصر 

، ش[عبان  ١٠١، الس[نة التاس[عة ، الع[دد  سMرةمجلة ا?" . بعض القواعد التي تساعد على محاربة الغش ) . " ٢٠٠٢(محمد، عادل 
  .  ھـ ، الكويت ١٤٢٢

  أكتوبر ، الكويت  ٢٣، الطبعة الخامسة ، مجلة ولدي " . عندما يكون ا_باء منفصلين عن ا*مھات ) . " ٢٠٠٠(المطوع ، جاسم 

  .دار الجيل ، بيروت .  ٢ط. علم ا�جتماع التربوي ) . ١٩٩٦(ناصر ، إبراھيم 

الطبعة اEولى ، دار وائل  .اسبابه وعQجه ... تدني مستوى التحصيل وا�نجاز المدرسي ) . ٢٠٠٤(، عمر عبد الرحيم  نصر هللا
     .اEردن : للنشر ، عمان 

تم الحصول على اعداد طلبة مدارس محافظة اEنبار وفق اEحصائية الصادرة من مديرية تربية المحافظة للعام الدراسي   (*)  
  .م ٢٠١١-٢٠١٠

  )١(رقم  قـلحـم

  طQعيتإستبيان إس

  

ما ھي برأيك الجوانب ا�يجابية والسلبية للحوار العائلي التي ينبغMي علMى الوالMدين التحلMي بھMا مMع أبنMائھم لرفMع تحصMيلھم : س 
  ؟الدراسي 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

     ٤٠٣  ــي التحصيل الدراســــــي الحــــوار العائلــــي وأثره فــ  
  عبد المجيد محمد ربيع . م . م

  

  : الجوانب ا�يجابية. أ

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  : الجوانب السلبية. ب

-  

-  

-  

  الباحـث                    

  )٢(رقم ملحق 

  إستبانة الحوار العائلي بصورتھا ا�ولية

  والمقدمة للسادة للمحكمين

  

  .المحترم ............................................ ا?ستاذ الفاضل 

  :وبعد  ...السQم عليكم ورحمة هللا وبركاته

في  طلبة المرحلة اEعدادية دىلالحوار العائلي وأثره على التحصيل الدراسي ((يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
  .، ومن متطلبات ھذه الدراسة إعداد استبانة للحوار العائلي ))محافظة اEنبار

تتم بين فردين أو  القدرة على التفاعل المعرفي والعاطفي والسلوكي مع ا_خرين: ((وقد عرف الباحث الحوار العائلي بأنھا  
  )) .أو كل ما يتعلق با*سرة بھدف تقوية الع�قات وتبادل ا_راء وتوحيدھافرد وجماعة صغيرة للحديث عن مشاكل اEبناء 

وبالنظر لما تتمتعون به من خبرة علمية وسعة إط�ع في ھذا المجال، فإن الباحث يود اJفادة من آرائكم السديدة في الحكم 
، أو )غير صالحة(الع�مة تحت البديل ، ووضع نفس  )صالحة(تحت البديل ) �(من خ�ل وضع ع�مة على ص�حية اEستبانة 

  .إذا كانت تحتاج الى تعديل ) الم�حظات(تعديل العبارة في حقل 

  :كما يرجو الباحث من سيادتكم التكرم  بإبداء آراءكم حول 

  .ووضوحھا علمياً اJستبانة ـ مدى وضوح الصياغة اللفظية لفقرات ١

  ) .، غير موافق محايدموافق ، : (فقرة وھي ـ مدى منطقية البدائل الث�ثة التي وضعت لكل ٢

  .ـ إضافة فقرات أخرى تجدونھا مناسبة ٣
  

  وأشكركم لُحسن تعاونكم معي سلفاً ،،،
            

  
  الباحث                       

  
  

غير  صالحة مضمون الفقرات ت
 صالحة

 المQحظات



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

     ٤٠٤  ــي التحصيل الدراســــــي الحــــوار العائلــــي وأثره فــ  
  عبد المجيد محمد ربيع . م . م

    .حواري مع والدي يبعث في نفسي الحماس والنشاط  ١

    جميع تساؤEتي ويناقشاني فيھا والدّي يجيبان عن ٢

    .يحاورني والدي في السلوك الذي يصدر مني  ٣

    .عندما أكون غاضباً يسألني والدي عن ا*سباب  ٤

    يستخدم والدّي عبارات وأساليب جيدة عندما يحاوراني ٥

    يستخدم والدّي إسلوباً عنيفاً عندما يحاوراني ٦

    .أخفق في دراستي  ينتقدني والدي عندما ٧

    أحاور والدّي في كل ما يطرأ على بالي من مواضيع وأفكار  ٨

إتخاذ  محاوراتي لوالدي تعزز من ثقتي بنفسي وتساعدني على ٩
 قراراتي 

   

    يتقبل والدّي مناقشتي بصدر رحب في أغلب ا*مور ١٠

    .يحاورني والدّي بإسلوب قصصي لتوجيھي  ١١

    .الدي رأيي عندما يضعان خطة خاصة با*سرة يأخذ و ١٢

    .أتحدث دائماً مع والدّي في شؤوني المدرسية  ١٣

    .ألجأ الى والدّي *خذ المشورة عندما تواجھني مشكلة مع أصدقائي  ١٤

    .أشعر بالراحة واEطمئنان عندما يحاورني والدي  ١٥

    .د من إنجازي في المدرسة والدي E يناقشاني في ا*سباب التي تح ١٦

    .يستخدم والدي إسلوب التعنيف والنقد الساخر لي أمام ا_خرين  ١٧

    .يحاورني والدّي في ا*سباب التي تزيد من قدرتي على المذاكرة  ١٨

    عندما E يعجبني شيئاً في البيت أحاور والدّي في ذلك أدلي برأيي ١٩

    .دّي بمشاكلي الخاصة E أتخوف من مصارحة وال ٢٠

٢١ 
 
 

    .أشعر بالخوف واJحراج من مناقشة والدّي 
 

٢٢ 
 
 

مع محاورتي لوالدي نّمت لدّي القدرة على المخاطبة والتحدث 
  اEخرين

   

    .قبل النوم تحاورني أمي بإسلوب قصصي جميل  ٢٣

    .والدي دائماً يرفعا أصواتھما عندما يواجھاني  ٢٤

    .والدّي ليضع لي أسس إستذكار الدروس  أحاور ٢٥

    عندما E أنجز في المدرسة E أتخوف من مخاطبة والدّي في ا*مر  ٢٦

    أجد متعة كبيرة عندما أصف لوالدي نشاطاتي في المدرسة  ٢٧

    .البيت  أشعر بالفخر عندما يخاطبني ويحوارني والدي في أمور ٢٨

    .حاصل على درجات منخفضة في دروسي والدّي يضرباني *نني  ٢٩

  )٣(ملحق رقم 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

     ٤٠٥  ــي التحصيل الدراســــــي الحــــوار العائلــــي وأثره فــ  
  عبد المجيد محمد ربيع . م . م

  أسماء السادة المحكمين الذين عرضت عليھم إستبانة الحوار العائلي 

  وألقابھم العلمية وأماكن عملھم

  

  مكان العمل  لقبه العلمي  اسم المحكم  م

  جامعة اEنبار/ كلية التربية   أستاذ  صبري بردان الحيالي. د  ١

  جامعة اEنبار/ كلية التربية   أستاذ  حمدطارق عبد أ. د  ٢

  جامعة اEنبار/ كلية التربية   أستاذ مساعد  حسن حمود الف�حي. د  ٣

  جامعة اEنبار/ كلية التربية للبنات   أستاذ مساعد  رياض عبد اللطيف العاني. د  ٤

  جامعة اEنبار/ كلية التربية للبنات   أستاذ مساعد  عبدمحمد غيدان. د  ٥

  جامعة اEنبار/ كلية التربية   مدرس       اء طاھر ا_لوسيوف. د  ٦

  جامعة اEنبار/ كلية التربية للبنات   مدرس       ميسون عبد خليفة. د  ٧

  جامعة اEنبار/ كلية التربية   مدرس       عبد وليد أحمد. د  ٨

  

  )٤(ملحق رقم 

  إستبانة الحوار العائلي بصورتھا النھائية    

  
  

  :ي الطالب عزيز... عزيزتي 
  وبعد،،،... تحية طيبة 
الت[ي تق[يس الح[وار الع[ائلي ، يرج[ى التفض[ل بقراءتھ[ا بدق[ة وم[ن ث[م إختي[ار ) العب[ارات(بين أيديكم مجموعة م[ن الفق[رات   

 تحت البديل المناسب من ب[ين الب[دائل الث�ث[ة، وE توج[د إجاب[ة ص[حيحة) �(اJجابة التي تراھا تعبر عن رأيك وذلك بوضع ع�مة 
  .واخرى خاطئة *ن أي إجابة تختارھا تعبر عن رأيك ھي إجابة صحيحة، علماً أن المعلومات تستخدم *غراض البحث العلمي

  
  ...وأشكركم على تعاونكم معي سلفاً 

  
  
  

  الباحث        
  

  :معلومات عامة 

  (      )أنثى     (     ) ذكر   :الجنس 

  (      )أدبي     (      )علمي   :التخصص 
  
  
  
   

 غير موافق محايد موافق مضمون الفقرات ت

    .حواري مع والدي يبعث في نفسي الحماس والنشاط  ١

    والدّي يجيبان عن جميع تساؤEتي ويناقشاني فيھا ٢
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     ٤٠٦  ــي التحصيل الدراســــــي الحــــوار العائلــــي وأثره فــ  
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    .يحاورني والدي في السلوك الذي يصدر مني  ٣

    .عندما أكون غاضباً يسألني والدي عن ا*سباب  ٤

    ات وأساليب جيدة عندما يحاورانييستخدم والدّي عبار ٥

    يستخدم والدّي إسلوباً عنيفاً عندما يحاوراني ٦

    .ينتقدني والدي عندما أخفق في دراستي  ٧

    .أحاور والدّي في كل ما يطرأ على بالي من مواضيع وأفكار  ٨

    محاوراتي لوالدي تعزز من ثقتي بنفسي وتساعدني على إتخاذ قراراتي  ٩

    يتقبل والدّي مناقشتي بصدر رحب في أغلب ا*مور ١٠

    .يحاورني والدّي بإسلوب قصصي لتوجيھي  ١١

    .يأخذ والدي رأيي عندما يضعان خطة خاصة با*سرة  ١٢

    .أتحدث دائماً مع والدّي في شؤوني المدرسية  ١٣

    .أصدقائي  ألجأ الى والدّي *خذ المشورة عندما تواجھني مشكلة مع ١٤

    .أشعر بالراحة واEطمئنان عندما يحاورني والدي  ١٥

    .والدي E يناقشاني في ا*سباب التي تحد من إنجازي في المدرسة  ١٦

    .يستخدم والدي إسلوب التعنيف والنقد الساخر لي أمام ا_خرين  ١٧

    .مذاكرة يحاورني والدّي في ا*سباب التي تزيد من قدرتي على ال ١٨

    عندما E يعجبني شيئاً في البيت أحاور والدّي في ذلك وأدلي برأيي ١٩

    .E أتخوف من مصارحة والدّي بمشاكلي الخاصة  ٢٠

    .أشعر بالخوف واJحراج من مناقشة والدّي  ٢١

    محاورتي لوالدي نّمت لدّي القدرة على المخاطبة والتحدث مع ا_خرين  ٢٢

    .بل النوم تحاورني أمي بإسلوب قصصي جميل ق ٢٣

    .والدي دائماً يرفعا أصواتھما عندما يواجھاني  ٢٤

    .أحاور والدّي ليضع لي أسس إستذكار الدروس  ٢٥

    .عندما E أنجز في المدرسة E أتخوف من مخاطبة والدّي في ا*مر  ٢٦

    .في المدرسة  أجد متعة كبيرة عندما أصف لوالدي نشاطاتي ٢٧

    .أشعر بالفخر عندما يخاطبني ويحوارني والدي في أمور البيت  ٢٨

    .والدّي يضرباني *نني حاصل على درجات منخفضة في دروسي  ٢٩

  


