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ملخص البحث:
شخصیةتصاغخاللھامنالتيالزاویةحجرالمشبعةواألبناءاآلباءبینالعالقةتبرز

الطفولة؛مرحلةخاللتحمیھموالتيأسرھم،ظلفيحیاتھمطوالاألبناءیعیشحیثاألبناء،
وھماآلباءیديبینتعالىهللاوضعھاأمانةفاألبناء،المجھولالخارجيالعالمحدودإلىلیصلوا

العقوبة،استوجبواأساءواوأنالمثوبة،كانتالتربیةبحسنإلیھمأحسنوافإنعنھا،مسؤولون
للحیاة،السلیماألعدادوبالتاليوالرغباتالحاجاتاشباعمبدأعلىقائمةواألبناءاآلباءبینفالعالقة

"جالسر"ویلیمویؤكدالعالقة.تلكدیمومةفيالموضوعيالبعدوذاتالمھمةالمبادئمنوھي
إلىوالحاجةوالمحبةالحبحاجةھماللفردأساسیتینحاجتینأھمأنعلىاالختیارنظریةمؤسس
فيیفشلونأوینجحونقدالحیاةفترةخاللاألفرادوأنوباآلخرین،بأنفسناجدیرونبأنناالشعور

دوروألھمیةفاشلةھویةسیطورونفشلواإذاأماناجحةھویةطوروانجحوافإذاحاجاتھم،تلبیة
التغیراتظلوفي،لألفرادالسويالنموفياألسرةدورابرازفيالخالدالكتابالكریمالقران

وكثر،واألبناءاآلباءبینالعالقةطبیعةاختلفت،مؤخراالمجتمعاتفيحدثتالتياالجتماعیة
الشریعةنظمتوقد؛حولھاألقوالوتضاربتاآلراءوتعددتالموضوعھذاحولوالنقاشالحدیث

األسرةقوامعلىوالحفاظوحمایتھاإلنسانصیانةووضعتواألبناءاآلباءبینالعالقةاإلسالمیة
القرانآیاتتدبرناوإذا،اإلسالمیةللشریعةأساسيمطلب،المتكاملبالمجتمعوالنھوضوتماسكھا

أبرزومن،خاصةاألسریةوالعالقات،عامةالبشریةبالعالقاتتامةعنایةعنيقدوجدناهالكریم
للعالقةآلیةالكریمالقرانوضعوقد،بآبائھماألبناءوعالقةبأبنائھمالوالدینعالقةالعالقاتتلك

إلیھایدعوالتيالقیمتبرزوإرشاد،وتوجیھتعلیمأداةالكریمالقرآنفيفالقصص.بینھمالناجحة
أوالفتراتمنسلسلةالطفولةمرحلةوتعدالجزاء.بحسنبھاالمتمسكینوتعدالحنیف،دیننا

،ومتطلباتھامیزاتھافترةولكل،المستقبلیةاإلنسانشخصیةبناءفيوالمتكاملةالمتتابعة،المراحل
لألبالءیمكن،مرحلةأوفترةكلفيالتربویةالمتطلباتتأمینعناألساسیانالمسؤوالنھمواآلباء

ویحددوا،ذواتھمیحققواوأن،بكینونتھمشعورالدیھمیسھمواوأنوتحفیزھماألبناءدعمعلى
"الھویة""جالسرأسماهماوھذا،والتفردواالستقاللیةاألھمیةمنقدرعلىكأشخاصأنفسھم
كذاتنفسھیرىوھوالطفلینشىحیث،ذواتھمومعرفةأنفسھمتحدیدفياألبناءفیھاینجحوالتي
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علىوالقدرةالقوةیملكشأنذوا،باالھتمامجدیرشخصوأنھ،واالقتدارالكفاءةوقاعدتھاأساسھا
الـأثیر في المجتمع ، والثقة التامة في نفسھ على أن یسوس حیاتھ الخاصة .

الكلمات المفتاحیة: عالقة اآلباء باألبناء – نظریة االختیار – االرشاد بالواقع -قصص القرآن الكریم
Dr. Elham Surer Mazzei El Belal

Associate Professor of Educational Psychology

College of Education and Arts - University of Tabuk

dr.elham2030@gmail.com

In the Light of the Reality Therapy (Choice Theory) "Qur'anic Stories as a Model"
Abstract
The satisfying parent-child relationship is the cornerstone of building the
personality of children who spend childhood with their families that provide them
protection. Parents are responsible for children. Therefore, they should bring their
children up well in order not to be punished. That is, the parent-child relationship is
based on satisfying the needs and desires and sound preparation for life, which is
an important and objective relationship in the sustainability of this relationship.
William Glasser who introduced the choice theory stressed the most important
basic needs of the individual, love, and belonging. He continued that living people
may succeed or fail in satisfying their needs Band form a successful or failing
identity in accordance. Because of the recent social changes, the parent-child
relationship has differed and undaergone extensive discussions. However, the
Islamic Shari 'a (law) has managed this relationship, prioritizing human well-being
and protecting, maintaining a coherent family structure, and promoting a
comprehensive society. Scrutinizing the verses of the Qur'an shows the great
attention paid to human relationships, in general, and family ones, in particular,
including parent-child relationships. Moreover, the Holy Qur'an has established a
mechanism for making this relationship successful. It contains stories that are a tool
of instruction, guidance, and counseling, highlighting good morals and promising
those who adhere to them a good reward. Childhood is a set of consecutive and
comprehensive stages of personality building with unique features and
requirements for each stage where parents are responsible for securing the
educational needs. Parents can support and motivate children to have
self-achievement and self-respect and feel important, independent, and unique (i.e.,
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identity as called by Glasser). This identity makes the child feel competent, worthy
of interest, able to affect society, and confident to control his life.

Keywords: Parent-child relationship, Choice theory, Reality counseling, Stories of
the Holy Qur'an

المقدمة:
اھتمامفكللذاالمجتمع؛لبناءاألساسیةوالوحدةاألولىالخلیةاألسرةتعد

شخصیةصیاغةفياألولالبناءلبنةفاألسرةللمجتمعإصالحھولألسرةوإصالح
وثقافیةواقتصادیھواجتماعیةنفسیةاشباعاتمنلھتقدمةماخاللمناإلنسان،
واألبناءاآلباءبینفالعالقةالمجتمع؛وبینبینھالسویةالمواءمةتحقیقعلىتساعده
األبناءیعیشحیثاألبناء،شخصیةتصاغخاللھامنالتيالزاویةحجرالمشبعة

حدودإلىلیصلواالطفولة؛مرحلةخاللتحمیھموالتيأسرھم،ظلفيحیاتھمطوال
منإطارفياألسرةبواسطةاألبناءحاجاتإشباعویعدالمجھول.الخارجيالعالم
الجنسینمناألبناءمعاملةفيوالمساواةوالعدلوالتسامحوالعطفوالحبالتقبل
السویةالشخصیةظلھافيوتترعرعاألبناءلدىاإلیجابیةالخصائصنموبھایرتبط

م).2017واللیثي،(الرفاعيالمجتمعورقيالفردسعادةمحورفھوالمتوافقة،
بھموتزدھرأصلھبھمیمتدأوالدلھیكونأنعلىانثىأوذكرمنفردكلویحرص

الحصولعندالنفسوترتاحإلیھمالقلبیھفوزینتھا،مناألبناءألنالدنیا،الحیاة
ْنیَااْلَحیَاِةِزینَةَُواْلبَنُوَناْلَماُل"علیھم. الَِحاُتَواْلبَاقِیَاُتۖالدُّ ثََوابًاَربَِّكِعنَدَخْیٌرالصَّ
والرسلاألنبیاءإلىذلكامتدبلالبشرلدىھذایكنولم.46الكھف":"أََمًالَوَخْیٌر

َخْیُرَوأَنَتفَْرداًتََذْرنِيالََربَِّربّھُنَاَدَىإِْذَوَزَكِریّا"الولدفيزكریارغبفقد
كانتأمراتھأنرغمغالماهللاووھبھدعاؤههللافاستجاب.89األنبیاء"اْلَواِرثِیَن
َزَكِریَّآ"عاقرا، ُرَكإِنَّایَٰ ٍمنُبَشِّ .7مریم"َسِمیًّاقَْبُلِمنۥلَّھُنَْجَعللَْمیَْحیَٰىٱْسُمھُۥبُِغلَٰ
هللاصلىالرسولفإنالقلبعلىالغاليالحبیببفقدالحزنوحصلالعینودمعت

والقَْلَبتَْدَمُع،الَعْیَنإنَّ"وقال:عینھودمعتقلبھحزنإبراھیمابنھماتلماوسلمعلیھ
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صحیح".لََمْحُزونُوَنإْبَراِھیُمیابفَِراقَِكوإنَّاَربُّنَا،یَْرَضىماإالَّنَقُوُلوَالیَْحَزُن،
2315مسلم

والرغباتالحاجاتاشباعمبدأوفقواألبناءاآلباءبینالعالقةوتتمیز
فيالموضوعيالبعدوذاتالمھمةالمبادئمنوھيللحیاة،السلیماألعدادوبالتالي
یتطلبوھذاوارشادھماألبناءسلوكبتوجیھالرغبةفيوتظھر،العالقةتلكدیمومة
صالحأجلمنعلیھا،واألشرافاألبناءتصرفاتلجمیعالمستمرةاآلباءمالزمة
"إِنَّاحیاتھمأسلوبالختیاربھایقومونالتياألعماللطبیعةمدركینلیصبحوااألبناء
ھُ االسبیلھََدۡینَٰ اَشاِكراإِمَّ التياألبناءشخصیةبذلكفتتكون،3:اإلنسانَكفُوًرا"َوإِمَّ
التياألسرةمستوىعلىسیما،والاالجتماعیةعالقاتھبواقعمباشراارتباطاترتبط

ھي النواة األولى لباقي العالقات االجتماعیة.
وضبطوالتحكموقدرتھبذاتھاإلنسانوعيأھمیةعلىیركزالواقعيوالعالج

ذاتیة،قدراتمنیملكھلماوفقاالبدائلبینواالختیارمصیرهتحدیدوعلىانفعاالتھ
قدرةعلى""جالسروأكدعنھ.والتعبیرتحقیقھفيیرغبمافھمعلىاألقدرفھو

(أرنوط،مشاكلھمحلعلىقادرونعقالنیونألنھمقراراتھماتخاذعلىاألفراد
واإلنسانالحاجاتإلشباعیھدفاإلنسانسلوكأنعلىجالسرویرىم).2015
قدراتھحسبحاجاتھإشباعلھیحققبماعلیھا،ویسیطرفیھاویتحكمسلوكیاتھیختار
اإلنسانیةالحاجاتمنانطالقافیھا،یعیشالتيالبیئةفيلھالمتاحةللمواردووفقا

ویشیرم).2003،وصمادي(الزعبيواالختیارالسلوكعلىوالتأكیدالخمسة،
ھماللفردأساسیتینحاجتینأھمأنإلىیشیر""جالسرأنم)2020(المجدالوي

وأنوباآلخرین،بأنفسناجدیرونبأنناالشعورإلىوالحاجةوالمحبةالحبحاجة
طوروانجحوافإذاحاجاتھم،تلبیةفيیفشلونأوینجحونقدالحیاةفترةخاللاألفراد

ھویة ناجحة أما إذا فشلوا سیطورون ھویة فاشلة.
مشكلة الدراسة:

والتحوالتواالجتماعیةاالقتصادیةالتغیراتعنالناجمةالحیاةلضغوطنتیجة
وكثرواألبناء،اآلباءبینالعالقةطبیعةتأثرتالمجتمعمستالتيالتكنولوجیة

وھذاحولھ؛األقوالوتضاربتاآلراءوتعددتالموضوعھذاحولوالنقاشالحدیث
حیثمنالتباعدزیادةإلىوبالتالياألسریة،الروابطأضعافإلىأدىبدوره

تفككعنھظھرممااألسریة؛والعواطفاللحمةفاعلیةمنوالتقلیلبینھمفیماالعالقات
المجتمعفيالعالقاتفيشرخإلىالمجالمفسحةاجتماعیةعزلةعززتھوتنافر،
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الباحثةمالحظاتخاللمنبالمشكلةالشعورجاءخاصة،األسرةوداخلعامة
األبحاثومتابعة،األسريالرشادلبرنامجتدریسھاخاللمتعددةحاالتومتابعة

تفسیرفيالباحثةاعتمدتوقد.األسريباإلرشادالمتعلقةالعلمیةوالمؤتمرات
الطبريم)،1999(كثیرابنمثل:التفاسیرمنالعدیدإلىفیھاالرجوعمنالقصص

لقراءةحثیثةبمحاولةالدراسةھذهقامتحینفيم)،2012(الشاربيم)،2000(
وكیفیةاالختیارنظریةبمفاھیموالمتعلقةنفسيجانبمنواألبناءاآلباءبینالعالقة
ھذافيذكرھاوردوالتيالدراسةموضوعالنماذجشخصیةفھمفيالسلوكتوظیف
طبیعةعنللكشفالحالیةالدراسةجاءتولذلكالكریم،القرانمنوالمأخوذةالبحث
القرآنیة"القصصالوقعي)(العالجاالختیارنظریةضوءفيباألبناءاآلباءعالقة

األسئلةعناإلجابةتحاولالحالیةالدراسةفإنسبقماعلىوبناء".أنموذجا
األتیة:

االختیار"نظریةالواقعيالعالجنظریةضوءفيباألبناءاآلباءعالقةطبیعة-ما
"القصص القرآنیة أنموذجا"؟

جالسر""ولیماالختیار"نظریةالواقعيالعالجنظریةضوءفيالمفاھیمما-
فيوردتكماالكریمالقرانمنتطبیقیةلنماذجباألبناءاآلباءبینعالقةفيالمتضمنة

نصوص القران الكریم؟
"نظریةالواقعيالعالجنظریةضوءفيالمعمرة""العاداتالرعایةجوانبما-

القرانمنتطبیقیةلنماذجباألبناءاآلباءعالقةفيالمتضمنة"جالسراالختیار"
الكریم كما وردت في نصوص القران الكریم؟

ھدف الدراسة: تھدف الدراسة الحالیة إلى:
خاللمنباألبناءاآلباءعالقةفي"جالسر"ولیملنظریةالمفاھیمأھماستنباط-

الوقوف على بعض النماذج من القران بالتحلیل كما وردت في نصوص القران الكریم.
"نظریةالواقعيالعالجنظریةضوءفيباألبناءاآلباءعالقةطبیعةعلىالوقوف-

""القصص القرآنیة أنموذجا "؟االختیار
الواقعيالعالجنظریةضوء"فيالمعمرة"العاداتالرعایةجوانبعلى-الوقوف
لنماذجباألبناءاآلباءبینعالقةفيالمتضمنة"جالسر"ولیم"االختیار"نظریة

تطبیقیة من القران الكریم كما وردت في نصوص القران الكریم.
أھمیة الدراسة: أوال: األھمیة النظریة
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للباحثةتبینحیثالعلمیة،البحوثإثراءفيتسھمأنالدراسةھذهتحاول-
لمأنھا-الباحثةعلم-حسبالعربیةللبحوثمراجعتھاخاللمنالحالیة

تتناول موضوع الدراسة بالبحث.
االختیارنظریةضوءفيواألبناءاآلباءبینالعالقةلطبیعةالنظرلفت-

(العالج الواقعي) "القصص القرآنیة أنموذجا.
ثانیا: األھمیة التطبیقیة

العامةالحیاةفيبالواقعالعالجتطبیقأمكانیةعلىدلیالالحالیةالدراسةتقدم-
لكلومناسبتھالكریمالقراندورعلىدلیالوتقدمواألبناء،اآلباءبین

العصور.
بفھموالتربویین،والمربینالمرشدینتزودأنیمكنالدراسةنتائجخاللمن-

فيالحدیثةالمداخلأھمأحدباعتبارهبالواقعالعالجتأثیرلمدىأعمق
التحكموبإمكانیةسلوكھ،عنمسؤولالفردأنتأكیدإلىینحووالذياإلرشاد،

مثیریوجدواللدیھ،داخلیةحاجاتإلشباعیختارهالذيفھوالسلوك،ھذافي
خارجي یحدد استجابة الفرد.

واألبناء،اآلباءبینالعالقةتوطیدفيالدراسةھذهنتائجتسھمأنالمؤملمن-
للواقعاإلیجابیةوالمواجھةالمسؤولیة،قیمتعزیزفيیسھمقدالذياألمر

والتكیف معھ وإشباع الحاجات وفق مفاھیم االرشاد بالواقع.
مصطلحات الدراسة:

وصحیةإیجابیةتكونوقدباألبناء،اآلباءتربطالتيالعالقةھي:األبویةالعالقةأوال:
وغیرسلبیةأواالنحراف،منوتقیھمالمسؤولیةتحملوعلىالسلیمنموھمعلىتساعد
مختلففياالنحرافإلىتؤديبحیثالصحیحاالتجاهعننموھمتعیقصحیة
الشخصيالتوافقعلىالقدرةفيضعفإلىیؤديمماالمختلفة؛حیاتھمجوانب

واالجتماعي.
األمموأخبارآثارتتبعبإنھا:"القرآنیةالقصصعرفتالقرآنیة:القصصثانیا:

آثارإظھارمعإلیھم،هللارسلمعوبخاصةوأعمالھممواقفھموإیرادالماضیة
والعظةالعبرةمواطنعلىالتركیزمعجمیلحسببأسلوبوذلكفیھم،الدعوات
الماضیةاألممأحوالعنإخباره)2016:39(الدخیلوعرفھا).2011:4(الحلو،

والنبوات السابقة والحوادث الواقعة.
وتعرف إجرائیا: بإنھا" قصص األنبیاء التي وردت في القرآن الكریم مع أبنائھم ".

7



جالسر)لـ(ولیموالعالجاإلرشادأسالیبمنأسلوبھو:الواقعيالعالجنظریةثالثا:
حاجاتھموإشباعالناجحةالذاتإلىللوصولالواقعفھمفيالمسترشدینتساعدالتي
).2019:150(الحمد،واألخرینأنفسھممعللتوافقوتحقیقھمالواقعمعیتالءملما
علىاألفرادمساعدةإلىیھدفارشاديأسلوبأنھ)2016:7(الصرایرةأكدكما

التحكم بحیاتھم وإشباع رغباتھم الواقعیة وحاجاتھم النفسیة.
األباءمساعدةفيالمستخدمةاإلرشادیةاألسالیبمنمجموعةبأنھاإجرائیا:وتعرف

في التعامل مع أبنائھم.
اإلطار النظري:

أوال: العالقة الوالدیة:
واالجتماعيالنفسيالتوافقإلىباألبناءللوصولمھمادورااألسرةتلعب

الذيالعاماإلطاروھيالشخصیة،نمطتكوینعنالمسؤولةھيفاألسرةوالصحي،
أنھاكماالحیاة،مسرحعلىالفردیلعبھاالتيالمختلفةاالجتماعیةاألدوارجمیعیغطي

وھيفیھایعیشالتيبیئتھاتجاهالمختلفةالفردباستجاباتیحیطالذياألساس
أنم)2017(حسینوتذكرواتجاھاتھ.عامبوجھالفرداخالقیاتتكوینعنالمسؤولة

فیھاتتوافرالتيإلھامالریاديودورھاخصائصھامنالكثیرفقدتقداألسرةوظیفة
ظروفأملتھاكثیرةلعواملمردهوذلكاألبناء،لنموالمناسبةاالجتماعیةالصفات

بینوالعالقةنفسھاالحیاةنمطفيشاملتغییرإلىأدىمماثقلھا؛بكلالحدیثةالحیاة
أوالدھا.تربیتھاأثناءعدیدةوممارساتبأدواراألسربعضتقومإذواألبناءاآلباء
لویزهویذكرااألبناء.سلوكصحةعلىوأثرھاالوالدیةالعالقةدوریظھرتقدمومما

األسالیب"بإنھاالوالدیةالعالقةیعرفم)2001(الشخصأنم)2018(وفطیمة
المختلفة".المواقففيتفاعالتھمأثناءواألبناءالوالدینبینالمتبادلةالسلوكیة
یتبعھاالتيواألسالیباإلجراءاتمنمجموعة"بإنھا)Qenaoui,2010(ویضیف
بیولوجیةكائناتمجردمنتحویلھمأياجتماعیاأبنائھماوتنشئةتطبیعفيالوالدین

وتضیفالمجال.ھذافيسلوكھماتوجھاتجاھاتمنیتعینومااجتماعیةكائناتإلى
متبادال،وتأثیرابینھمامستمراتفاعالالعالقةتلكوتتضمنم)،2000(الكناني

لالنزعاجبالطفلیؤديمثالكالرفضالبدایةمنذسلبیةلجوانبالمتضمنفالتفاعل
بالطفلیؤديكالتقبلإیجابیةلجوانبالمتضمنالتفاعلبینماسلبیةبطریقةواالستجابة

ویذكرم).2018وفطیمة،(لویزهإیجابیةبطریقةواالستجابةلالرتیاح
التالي:اإلیجابیةاألبناءتربیتھتتطلبم)2021العسولى(
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یكونوناألبناءألنالوالدینواھتماماتاألولویاتسلمفياألبناءحبوضع-
دائما في حالة تلھف لعالم یمنحھم الدفء والرعایة والحب واالستمرار.

مرئیاتمنبھاوماالبیئةاكتشافخاللمنمعھمالحیاةتجاربمعایشة-
ومتابعتھمللعمر،المتنوعةاألحداثسلسلةمشاركتھمخاللومنوسمعیات

في كل أمور حیاتھم.
یقاللماواالنتباهالحیاةوتھذیبلتنظیمومبادئوقواعونظمإرشاداتوضع-

ولما لم یقال.
والتواصلعلیھاوالتغلبالضعفجوانبوتنمیةلدیھمالقوةجوانبتشجیع-

والتوافق معھم ومع احتیاجاتھم باستمرار.
القصص القرآنیة:

بقوةاألفرادحیاةفيكبرىأھمیةمنلھالماالعصور؛أقدممنذالقصةعرفت
العادي.بالكالمقورنتماإذالمتلقيعلىأثرھاواستمرارنفاذھا،وسرعةتأثیرھا

ھذهإلبالغالكریمالقرآناستعملھاالتيوالوسائلاألسالیبأبرزمنالقصةوتعد
قََصِصِھْمفِيَكاَنلَقَْدتعالى:"هللایقولومقاصده،أھدافھوتحقیقوتثبیتھا،الدعوة
ُكلَِّوتَْفِصیَلیََدْیِھبَْیَنالَِّذيتَْصِدیَقَولَِكْنیُْفتََرىَحِدیثًاَكاَنَمااألَْلبَاِبألُولِيِعْبَرةٌ
الكریمالقرآنوظفھاكما،111یوسف–یُْؤِمنُوَن "سورةلِقَْوٍمَوَرْحَمةًَوھًُدىَشْيٍء

فيأثرایظھرالواقعفيتوظیفھایجعلمماوترسیخھا،األخالقیةالسمةلتغییركمنھج
ومتناسقمتكاملسلستربويمنھجذاتبأسلوبھا،القرآنیةالقصةإناإلنسان.سلوك
فالقصصالجسد،قبلوالعقلللروحتربیةوھيوغایاتھ،الكریمالقرآنومنھجیتفق

وأطھر،أسمىمقامإلىبھلیرتفعواجتماعیةخلقیةتربیةاإلنسانتربيالقرآنیة
حینفيم).2013وعزر:(الكریطيواإلرشادللتعلیممھمةوسیلةالقرآنیةوالقصة
سبحانھهللایخبرنازمانا،السابقةاألحداثمنمجموعةبإنھام)2010(هللاعبدیعرفھا
تتعلقحوادث،عدةأوواحدةحادثةتتناولواالتعاظ،لالعتبارعنھاوتعالى

علىالشر،فيأوالخیرفيبرزتسابقةحقیقیةإنسانیةغیرأوإنسانیةبشخصیات
للتأثیردافعاالشخصیاتھذهدورویكونالحالیة،اإلنسانیةالشخصیاتتقومماغرر

والتأثر في الخیر اقتداء أو في الشر ابتعادا.
العالج الواقعي "نظریة االختیار":
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حینالنفسي،العالجفياإلنسانیةالمدرسةركائزأحدالواقعيالعالجیعد
بینواالختیارمصیرهتحدیدعلىالذاتیةاإلنسانلقدرةكبیرةأھمیة""جالسرأعطى
الشروقيذكرتوقدم).2003،(عمرذاتیةقدراتمنیملكھلماوفقاالبدائل

استخدامإلىواتجھالتقلیدي،العقليالمرضفكرة"رفض"جالسرأنم)2013(
بناؤهیجبكانمابناءإلىویھدفوالتعلیم،التدریبمبادئعلىیقومخالصمنھج
كلأنھوالواقعيالعالجلنظریةاألساسیةوالفرضیةالسابقة.الفردنمومراحلخالل

فإنراضیةبطریقةالحاجاتھذهإشباعتمإذاوأنھحاجاتخمسومعھیولدشخص
یحددونیجعلھمممانوعھا؛منفریدةبطریقةخلقوااألفرادوإنالحیاة،جودةالنتیجة
بھمالخاصالجودةعالمفيالصورمعتتوافقبطریقةویتصرفونأھدافھم

)Mabeus&Rowland,2016األشخاصأولویاتھافيالذھنیةالصور).وتتضمن
أماكنفيلناالسارةالخبراتصوروتأتيمعھموالتواجدبلقائھمونسعدنحبھمالذین

عالمنافيبھاتحتفظالتيالذھنیةالصورمنالثانیةالمرتبةفينفوسناإلىمحببھ
نظریة.وتؤكدم)2013،(الشروقيواألشیاءوالمواقفاألحداثمتضمنةالنوعي

الواقعيالمحیطیمثلاألول:مختلفین،محیطینفيیعیشاإلنسانأنعلىاالختیار
ھویصدرالذيفالسلوكبحواسھ،یدركھالذيالمحیطوالثاني:الواقع،فيھوكما

المحیطمتغیراتوإدراكفھمفيیملكھاالتيوالخبراتالقدراتالستخداممحاولة
أرنوطوأضاف).Abbott,2013(المدرك،المحیطاحتیاجاتیشبعبماالواقعي

إلىتستندأنھاكماتطبیقھا،وسھولةبالبساطةتتمیزالنظریةھذهأنم)2015(
الحیاةفيالملموسةبالجوانبترتبطوكذلكالعلمیة،والقواعدالمفاھیممنمجموعة
یجبوسیكولوجیةفسیولوجیةأساسیةحاجاتلھفردكلأنترىحیثالیومیة؛
المشكالتعنھاینتجخاطئباختیاراشباعھاأوباختیارهاشباعھاعدمألناشباعھا
حیثالمتخصصین؛غیرمنھایستفیدأنیمكنكمااالنفعالیة،واالضطراباتالنفسیة

الدعمأوللتنظیمخطةعلىاعتمادانفسھعلىویطبقھالفردعلیھیتدربأنیمكن
أكثرمؤثربشكلیعیشواوأنالتغییریستطیعونالناسأن""جالسرویذكرالذاتي.

:(التخاینةبیئتھمفيممیزوبشكلأھدافھمیحققبشكلیسلكواأنویستطیعون
علىالمعاونةتلقياألطفالفیھیستطیعالذيالمكاناألسرة"جالسر"م).ویعد2015

داخلواقعیةحقیقیةمعیشةإطارفيحاجاتھمتلبیةبھایمكنھمالتيالكیفیةفھم
م).1997،(سلیمانمجتمعھم
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السلوكأنفكرةتؤیدبالواقعالعالجنظریةأنم)2016(الصرایرةویذكر
أنمنالرغموعلىاالبداععلىالكاملةالقدرةاإلنسانولدىھدفي،ھواإلنساني
شخصوكلالرئیسي،المسببلیستلكنھاوسلوكناأحكامنافيتؤثرالبیئیةالعوامل

حتىبھایقومسلوكیاتوتطورلذاتھ،احترامھتحققبحثلھممیزةھویةیطورمنا
فالطریقةفیھم،التحكمأواآلخرینتغییرمنلنایمكنالنحنلذلكجید.بشكلیشعر

سلوكیاتاختیارخاللمنسلوكنافيالتحكمھيالمشكالتلحلالوحیدةالمنطقیة
Wubbollding,et(حیاتناأھدافتحقیقعلىتساعد al,2004.(النظریةاثبتتوقد
األطفالوتربیةوالتعلیمالنفسيوالعالجالنفسیةالصحةمجالفيالنجاح

)Dermer& Robey , یجبأساسیةمفاھیمعلىاالختیارنظریةوتقوم).2021
م)،2011(سیفوأبوم)،2013(لشروقيكالباحثینبعضأجملھاتعلمھا،

التالیة:المفاھیمفيم)،2020(والخرافيوعیدالمطیري
Realityالواقع:
یتقبلالذيھوالسويوالفردالحاضر،فيالشعوریةالواقعیةالحقیقیةالخبراتوھي
سیطرةتحتتقعباعتبارھاالحاضرةاألفعالعلىجالسرویركزینكره،والالواقع

الفرد واختیاره، وبالتالي یمكن تغییرھا.
Responsibiltyالمسئولیة:

جالسریعرفھاحیثالواقعيالعالجنظریةفيأساسیاركناالمسؤولیةوتعد
القدرةمناآلخرینتحرمالبطریقةالشخصیةبالحاجاتالوفاءعلى"القدرةبإنھا
،الوالدیةالعالقةإطارفي""المسؤولیةأنالباحثةوترى"،بحاجاتھمالوفاءعلى
مایكونالأنشریطةحاجاتھإلشباعإمكانیةتوظیفعلىالوالدینكالیعملأنتعني
أناعتقادعلىالمبنیةالسیطرةعنیبتعدحیث،األبناءحاجاتإلشباعمعوقایعملھ
"المشكالتمنالعدیدفمنشأ،خطأیعداألخریفعلھوماصحیحھوبھالقیامنختار
تغییرھملمحاولةیسعونذلكمنوبدال،ھمكماأبنائھمتقبلاآلباءیستطیعالعندما

وإطالق أحكام باستخدام السلوكیات المسیطرة والتي من شأنھا أن تدمر العالقة .
Rightوالخطأ:الصواب & Wrong

علیھیملیھماحسبوذلكالخطأ،وتجنبالصوابفعلعلىاإلنسانقدرةأي
السلوكیحددمعیاريمبدأوھوالمجتمع،فيالسائدةواألعرافوالقوانین،الدین،
مقبولغیرأوأخالقيغیرألنھخاطئایكونقدفالسلوكالسوي،غیروالسلوكالسوي

لمخالفتھ للضوابط االجتماعیة، أو ألنھ مدمر للذات، أو ألنھ یتنافى مع الدین.

11



Assimilationاالندماج:
مفھومنفسلھأكثر،أوفردینبینالحمیمةالودیةبالعالقاتاالندماجیرتبط

یبدأإذااإلنسان،والدةمنأشكالھموتبدأالغیر،معاالتصالیتضمنأنھإالالتعاطف
باالندماج مع والدیھ ثم األصدقاء ثم الزمالء العمل ثم الزواج ثم األبناء فاألحفاد.

منھجیة الدراسة:
الموضوع،طبیعةمعیتالءمكونھوالتحلیلاالستقراءمنھجالدراسةاستخدمت

بینالعالقةفيالكریمالقرآنفيالواردةالنصوصعلىاالطالععلىیقوموالذي
"لـالواقعيالعالجلنظریةاألساسیةالمفاھیمضوءفيتحلیلھاثمومنواألبناء؛اآلباء

الباحثبھایقومالتيالطریقةم)"بإنھ1991(هللاوعبدفودةمنكالوعرفھ".جالسر
تربویةمبادئاستخراجبھدفالنصوصدراسةعندونفسيعقليجھدأقصىببذل

مدعمة باألدلة الواضحة "
الدراسات السابقة:

الحكیملقمانوصایافيالتربویة"القیمبعنوانم):2020(الراويدراسة
التربویةالقیمتعرفإلىالبحثوھدف"،والمجتمعالفردتربیةفيودرورھا
بماواآلباءوالمربینالدعاةلتذكیرمحاولةفيألبنھالحكیملقمانوصایامنالمستمدة
واعدادهوتربیتھاالنسانبناءأساستمثلمھمة،تربویةأسالیبمنالقیمتلكتضمنتھ

فيالقرآنیةلآلیاتالتحلیليالوصفيالمنھجالدراسةاعتمدتالبحثھدف.ولتحقیق
والتواضعبالحوارالمتمثلةالتربویةاألسالیبأھمیةالدراسةوأكدتوقدلقمان،سورة
األسرةفياألساسیةالركیزةیكونأنینبغيبالمحبةالتعلیموأنالجانب،ولین

والمجتمع والمسجد والمؤسسات المجتمعیة األخرى
الكریمالقرآنمنھج:بعنوان،م)2020(والغانموعبدالنبيعبداللطیفدراسة

دراسة،النھيآیاتضوءفيالخاطئةالسلوكیاتمعالتعاملفيالتربویةوتطبیقاتھ
المجتمعأبناءمنللناشئةالقرآنمنھجتربیةعلىالتعرفالدراسةھدفت،تحلیلیة

وكیفیةالمنھجلھذاواالجتماعياألخالقيالتربويالبناءجوانبوإبراز،اإلسالمي
التعاملفيالمجتمعتفیدتربویةتطبیقاتإلىوالوصولالخاطئةالسلوكیاتمعتعاملھ

المنھجالدراسةواستخدمت،المعاصرالتربويالواقعفيالمنتشرةالسلوكیاتتلكمع
القرآنلمنھجأن:أھمھانتائجإلىالدراسةوتوصلت،الوصفيوالمنھجاألصولي

لكلوالشمولالتكاملمنإطارفياإلیمانیةالتربیةمیدانفيأھدافاالتربیةفيالكریم
المنھجعالجشاملة.تربیةتربیتھبقصدوعملووجدانفكرمنالفردشخصیةجوانب
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أسلوبمنھا:التربویةاألسالیببتلكطریقعناإلنسانیةالنفسانحرافاتالقرآني
القصة،أسلوبباألحداث،التربیةأسلوبالقدوة،أسلوبالحسنة،والموعظةالتوجیھ

أسلوب العقاب، أسلوب الترغیب والترھیب.
انحرافمعالجةفيالكریمالقرآنھدى:"بعنوان،م)2016(العمريدراسة

استنباطالدراسةھدفت،السالمعلیھمایعقوبوأبناءنوحابنقصتيخاللمنألبناء
خاللمنوالسلوكيالعقدياألبناءانحرافمعالتعاملفيالقرآنيللھدىالمعالمأبرز

مننموذجتقدیمفياالجتھاد،السالمعلیھیعقوبوأبناءالسالمعلیھنوحابنقصتي
الدراسةنتائجتوصلت،وقدوالتربویةاألسریةمشكالتناحلفيهللابكتاباالرتباط

أحدایمسقدالذياالنحرافلمعالجةهللاعونبعدواآلباءالمربینتعینمعالمستةإلى
األبناء أو جمیعھم وھي :الحب -الرفق واللین -الصبر- الثقة با�- الدعاء -الحوار.

قصصضوءفيالناسمعالتعاملمفھوم"بعنوان،م)2013(زیارةدراسة
التعاملفنفيالقرآنیةالمفاھیممنالعدیدالدراسةتناولت،قرآنیة"دراسة:األنبیاء

،التكلفوعدمالبساطة،الحسنةالمحاجة،التعاملفيوالرحمةاللین:الناسمع
الدراسةتناولكما،اإلكراهوعدمالمنطقيوالحوار،العقولقدرعلىوالمخاطبة

معوتعاملھموكبرائھمأقوامھممعتعاملھمفيالعزمأوليوالرسلاألنبیاءأسالیب
العملیخدمبماالدعويعملھمضمنوأعماموإخوانوأبناءأباءمنأقربائھم

اآلخرینمعالتعاملمفاھیمتعددعنالنتائجوكشفت،الحاليعصرنافياإلسالمي
التكلف،وعدموالبساطةالحسنة،والمجادلةوالرحمة،اللینبینالكریمالقرآنفي

والحوار المنطقي، وعدم اإلكراه حسب مواطن الدعوة إلى هللا.
التعقیب على الدراسات السابقة:

علىالقائمةواألبناءاآلباءبینالعالقةأھمیةعلىالسابقةالدراساتأكدت
المباشر،وغیرمباشربشكلاألنبیاءقصصمنالعالقةتلكمستمدةالمعمرة،العادات

تفردتالحالیةالدراسةأنإالالعالقةتلكأھمیةفيالحالیةالدراسةمعتتفقوجمیعھا
منواألبناءاآلباءبینالعالقةطبیعةعلىلتعرفأنموذجاالقرآنمنقصصبذكر
وفقالمعمرةالعالقاتوعرضالواقعيللعالجاألساسیةالمفاھیمبعضعرضخالل

تصور النظریة.
لإلجابة على السؤال األول:
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الواقعيالعالجنظریةضوءفيباألبناءاآلباءعالقةطبیعةماعلى:ینصوالذي
"نظریة االختیار "القصص القرآني أنموذجا "؟

النموذج األول: إبراھیم مع ابنھ أسماعیل علیھما السالم:
ا ْعَيَمَعھُبَلََغفَلَمَّ یَاقَاَلتََرىَماَذافَاْنظُْرأَْذبَُحَكأَنِّياْلَمنَاِمفِيأََرىإِنِّيبُنَيَّیَاقَاَلالسَّ
َُشاَءإِْنَستَِجُدنِيتُْؤَمُرَمااْفَعْلأَبَِت ابِِریَنِمَنهللاَّ .102:الصافات).102(الصَّ

فيیرزق،األرضمنالمھاجر،والقرابةاألھلمنالمقطوعإبراھیماألول:المشھد
أنھربھلھیشھدحلیمغالماجاءجاءهفلما،إلیھتطلعطالما،بغالموھرمھكبرتھ
ا"،حلیم السعيمعھویبلغیتفتحوصباهبھیأنسیكادوماالسَّْعَي"َمَعھُبَلََغفَلَمَّ

ربھمنإشارةأنھاویدرك،یذبحھأنھالمنامفيیرىحتى،الحیاةفيویرافقھ
خاطرإاللھیخطروال،الطاعةشعورإالیخالجھوالیترددالإنھ،بالتضحیة

،مباشراأمراوالصریحاوحیاولیستإشارةإنھا،اْلَمنَاِم"فِيأََرىإِنِّي"،التسلیم
ابنيأذبحربيیالماذا،ربھیسألأنودون،یعترضأندونویستجیبیلبيوھنا

إنمااضطراب،فيیطیعوالجزعفيیستسلموالانزعاجفيیلبيالولكنھ؟الوحید
وھوألبنھكلماتھفيواضحایظھروھذاوالھدوء،والطمأنینةوالرضىالقبولھو

المالككلماتفھيعجیب،اطمئنانوفيھدوءفيالھائلاألمرعلیھیعرض
َمااْفَعْلأَبَِتیَاقَاَلواجبھ،"یؤديبأنھالواثقیوجھھ،الذيلألمرالمطمئنألعصابھ،

ویقین،كذلكرضىفيولكنفحسب،واستسالمطاعةفيالاألمریتلقىإنھتُْؤَمُر"،
أدبھیفقدهالبلرشده،یفقدهوالیفزعھوالیزعجھالالذبحفشبحوقربى،مودةفي

،أمراإلشارةوأنإشارةالرؤیاأنیحس،أبیھقلبمنأحسھمایحسفھو،ومودتھ
ا،وینفذیلبيلكيتكفيوأنھا علىابنھفیكبإبراھیمیمضيلِْلَجبِیِن"َوتَلَّھُأَْسلََما"فَلَمَّ
ثقةاإلسالمھوھذا""أسلم،امتناعایتحركفالیستسلمباألبنوإذا،استعداداجبینھ

التيالمشاعرھذهإالنفسھفيیجدالوكالھماوتنفیذوتسلیمورضىوطمأنینةوطاعة
ال یصنعھا غیر اإلیمان العظیم.

النموذج الثاني: أم موسى وابنھا موسى علیھ السالم:

َوَالتََخافِيَوَالاْلیَمِّفِيفَأَْلقِیِھَعلَْیِھِخْفِتفَإَِذاأَْرِضِعیِھأَْنُموَسىأُمِّإِلَىَوأَْوَحْینَا
وهُإِنَّاتَْحَزنِي 7القصص)7(اْلُمْرَسلِیَنِمَنَوَجاِعلُوهُإِلَْیِكَرادُّ

علیھ،یلتفتوالموتالسالمعلیھموسىولدمؤثر،جدامشھدفياألمعنوالحدیث
علیھخائفة،حائرةأمھذيھيوھا،رأسھتخرأنتھم،عنقھعلىمشرعةوالشفرة
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األممشھد،السكینعنقھتتناولأنوترجف،الجالدینإلىنبؤهیصلأنتخشى،
ِخْفِت،"فَإَِذا،المریحالمثبتالمبشرالمطمئناإلیحاءتتلقىالملھوفةالقلقةالخائفة
،حضنكفيوھوعلیھخفتفإذا،أرضعیھموسىأمیا،اإللھيالنداءیأتيَعلَْیِھ"
"فِي"فَأَْلقِیِھ،عینكتحتوھو،ثدیكفمھوفيعلیھخفتإذا،رعایتكفيوھو اْلیَمِّ
وهُإِنَّاتَْحَزنِيَوَالتََخافِي"َوَال،مغلقتابوتوسطفي،مصرنیلأي إِلَْیِكَرادُّ

كیدھممنویسلمسیكبروأنھ،علیھاسیردهبأنھفبشرھااْلُمْرَسلِیَن"ِمَنَوَجاِعلُوهُ
موسىألمالبشارةھذهوتقدیم،الجلیلةالبشائرأعظممنوھذا،رسوالهللاویجعلھ

لیطمئن قلبھا ویسكن روعھا.
ِمَنلِتَُكوَنقَْلبِھَاَعلَىَربَْطنَاأَْنلَْوَالبِِھلَتُْبِديَكاَدْتإِْنفَاِرًغاُموَسىأُمِّفَُؤاُدَوأَْصبََح

یِھِألُْختِِھَوقَالَْت)10(اْلُمْؤِمنِیَن )11(یَْشُعُروَنَالَوھُْمُجنٍُبَعْنبِِھفَبَُصَرْتقُصِّ
11-10منالقصص
بُنَيََّمۡعِزٖلفِيَوَكاَنٱۡبنَھُۥنُوٌحَونَاَدٰى":ابنھمعالسالمعلیھنوحالثالث:النموذج یَٰ

َعنَاٱۡرَكب َعتَُكنَوَالمَّ فِِریَن (مَّ َالقَاَلٱۡلَمآِءِۚمَنیَۡعِصُمنِيَجبَٖلإِلَٰىسَٔ َاِوٓي) قَاَل42ٱۡلَكٰ
ِ إِالَِّمۡنٱۡلیَۡوَمَعاِصَم ِحَمَۚمنأَۡمِر ٱ�َّ 43ھودٱۡلُمۡغَرقِیَن"ِمَنفََكاَنٱۡلَمۡوُجبَۡینَھَُماَوَحاَلرَّ

إلى قولھ :

َوأَْنَتاْلَحقَُّوْعَدَكَوإِنَّأَْھلِيِمْناْبنِيإِنََّربِّفَقَاَلَربَّھُنُوٌح(َونَاَدىتعالىهللاقال
َماتَْسأَْلِنفََالَصالٍِحَغْیُرَعَمٌلإِنَّھُأَْھلَِكِمْنلَْیَسإِنَّھُنُوُحیَاقَاَل)45(اْلَحاِكِمیَنأَْحَكُم
أَْنبَِكأَُعوُذإِنِّيَربِّقَاَل)46(اْلَجاِھلِیَنِمَنتَُكوَنأَْنأَِعظَُكإِنِّيِعْلٌمبِِھلََكلَْیَس

)47(اْلَخاِسِریَنِمَنأَُكْنَوتَْرَحْمنِيلِيتَْغفِْرَوإِالَِّعْلٌمبِِھلِيلَْیَسَماأَْسأَلََك
".47-45"ھود:

جلهللابینالحوارینتقلثموأبنھنوحبینحوارھناكأنیجدالقرآنیةلآلیاتالمتأمل
أبصرالتيالحاسمةالرھیبةاللحظةلتلكتصویروفیھاالسالم.علیھونوحعالهفي

"مكانوالمنعزلالمؤمنینجماعةوعنعنھمنعزلوھو–ابنھالسالم-علیھنوحفیھا
األبوةعاطفةتحركتوھنا،أمواجھوترتفعالطوفانیشتدأن"قبلاالنفرادأيالعزلة

علىفنادىاإلنسانیةالعواطففیھاتتحركالسلیمةوالفطرة،نوحنفسفيالفطریة
معناأركبیابني":"یابنيالملھوفةالناصحةاألبوةبعاطفةلھ،فقالالغرقخشیةابنھ

خافالسفینةمعھیركبأنإلىابنھنوحدعالماوھنا"الكافرینمعتكنوالالفلك
عماأمواجھبینالطوفانسیلفھمالذینالكافرینالقوممعتكنوال"الغرقمنعلیھ

15



العاقاالبنھذاأنإال"،والھالكینواالنعزالالدین"فيالكافرینمعتكنوال،قریب
أذنلھاتجدولمأبنھمصیرعلىالحزیناألبمنالغالیةالنصیحةقابلالمغرور

ساركنأي"الماءمنیعصمنيجبلإلى"ساويأبیھعلىردبل،علیھوردواعیة
فقد،إليالماءوصولمنفیمنعنيالماءمنبھأتحصنالشاھقةالجبالمنجبلإلى

جبلرأسفيتعلقلوأنھأي،الجبالرؤوسإلىیبلغالالطوفانأنبجھلھاعتقد
منإالهللاأمرمنالیومعاصم"البحالھرافقاابنھنوحأجابھ،الغرقمنذلكلنجاه

إالوالھالكالغرقمنبالخلقونزلوقعالذيهللاأمرمنالیوممانعالأي؛رحم"
األولالمشھد.وینتھيویعصمخلقھشاءمنیمنعالذيفإنھ،منھفأنقذنارحمنامن

نوحبینوحال"،المغرقینمنفكانكالجبالالھائلالشدیدالموجبینھما"وحالبقولھ
الكافراالبنصارأنالنتیجةفكانتوأبیھاألبنبینوسرعتھبھدیرهالماءموجوابنھ

الماءفیضانبسرعةتشعرصورة"المغرقینمن."فكانالمغرقینالكافرینبینمن
غرقوإنماوحدهیكنولمحدیثھمالیكمالتمھلھمالمالسرعةھذهلكأنحتىواشتداده

تصویر".فكانالمغرقین"منفكانالكفرفيشاكلتھعلىكانمنكلمعھوغرق
الحاسمةاللحظاتتلكفيوأبنھنوحبینوالحوارالكریمةاآلیاتلھذهالكریمالقران

المصیرھذامنابنھلنجاةجھودمنبذلھیستطیعماأبكلفیھایبذلالتيالمؤثرة
المؤلم.

النموذج الرابع: یعقوب وابنھ یوسف علیھما السالم:

َواْلقََمَرَوالشَّْمَسَكْوَكبًاَعَشَرأََحَدَرأَْیُتإِنِّيأَبَِتیَاِألَبِیِھیُوُسُفقَاَل"إِْذ
إِنََّكْیًدالََكفَیَِكیُدواإِْخَوتَِكَعلَىُرْؤیَاَكتَْقُصْصَالبُنَيَّیَاقَاَل)4(َساِجِدیَنلِيَرأَْیتُھُْم

ْنَساِنالشَّْیطَاَن علیھیعقوبالقرآنیةاآلیاتأظھرت.5-4یوسف)5(ُمبِیٌنَعُدوٌّلِْإلِ
والهللاإلىأمرهیردالذياإلیجابي،الجمیلالصبرالصابرلألبكنموذجالسالم
التيالطویلةوالرحلةوالرجوع،الفقدكیفیةالقصةوضحتحیثهللا،روحمنییأس
عالقةالحالیةالدراسةفيالباحثةعلیھاستركزالتيالمشاھدوستكونذلك،بینكانت

یعقوب بیوسف علیھما السالم، مع االستفادة مما یخدم من السیاقات المصاحبة.
لِيَرأَْیتُھُْمَواْلقََمَرَوالشَّْمَسَكْوَكبًاَعَشَرأََحَدَرأَْیُتإِنِّيأَبَِتیَا"األول:المشھد

كانذكرا،ولداعشراثنالیعقوبكانفقدألبنائھالمحباألبمشھد،وھوَساِجِدیَن"
شدیدیعقوبكانأخریات،أمھاتمناألوالدوبقیةأم،منوبنیامینیوسفمنھم،
معیرونھماالإلیھالمیلمنمنھیرونإخوتھوكانالسالم،علیھلیوسفالحب
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منمنھیرىماسببأنھلیوسفالحبذلكعللالمفسرینأكثرأنحتىأنفسھم،
رأىفلماوالعاطفة،الفطرةفھيأمھماوموتصغرھماإلىأضفالحمیدة،المناقب
لََكفَیَِكیُدواإِْخَوتَِكَعلَىُرْؤیَاَكتَْقُصْصَالبُنَيَّیَاقَاَل،"المحبة.لھتضاعفتالرؤیا

ْنَساِنالشَّْیطَاَنإِنََّكْیًدا عنیوسفنھىإخوتھكیدمنیعقوبخوف"ُمبِیٌنَعُدوٌّلِْإلِ
منالعادةحكمعلىمبنیایكونأنأماالخوفوھذاإخوتھعلىالرؤیاتلكقص

مبنیایكونأنوإما،أشقاءغیركانواإذااألقرباءوبعضاألخوةبینالشائعةالعداوة
یكونوقد،دونھمبھأبیھلشغفنظرا،لھوكرھھممنھإخوتھبغیرةشعورهعلى

منفخافأخوتھعلىقدرهوزیادةوكرامتھشرفھعلىالرؤیاداللةجھةمناحترازه
حسدھم علیھ عند شعورھم بذلك.

أباھمأناألبناء"علملََحافِظُوَنلَھَُوإِنَّاَویَْلَعْبیَْرتَْعَغًداَمَعنَا"أَْرِسْلھُالثاني:المشھد
فقالواعاطفتھ،خاللھامناستجاشوابحیلةجاءوامنھ،آخذهیسھلوالبیوسفیتمسك

یفیضبسؤال،"لَنَاِصُحوَنلَھَُوإِنَّایُوُسَفَعلَىتَأَْمنَّاَاللََكَماأَبَانَا"یَامستنكرین
وھوبعكسھ،لھموالتسلیمأبیھممنمدلولھلنفياستجاشةوفیھخفي،واستنكارعتب

الألنھمعھمیرسلھوالمعھیوسفیستبقىأنھیظھرلمفیعقوبیوسف،تسلیمھم
الذيالجھدیتحملأالعلیھولخشیتھلھلحبھذلكیفعلأنھقالإنماعلیھ،یأمنھم

إندفعھاعلىیقدرالصغیرألنھالذئابمنعلیھولخوفھ،كباروھمیتحملونھ
تصمیمھعنیعدلحتى،لعطفھوتحریكلقلبھاستمالةلھنداءأَبَانَا"،"یَاعلیھھجمت

"،أبوھموھوأخیھمعلىیأتمنھمالبأنھتَأَْمنَّا"َال"،معھمیوسفخروجعدمعلى
بذلوابأنھمیوحيوھو،إخوتھأنھممععلیھائتمانھمعدممنللتعجب"لََكَما

إِنِّيقَاَل"،بالفشلباءتجمیعاولكنھامعھماصطحابھفيذلكقبلمحاوالت
ْئُبیَأُْكلَھُأَْنَوأََخاُفبِِھتَْذھَبُواأَْنلَیَْحُزنُنِي كاناألبوةوبإلھامَغافِلُوَن"َعْنھَُوأَْنتُْمالذِّ

"یخبرھمأخیرةوبمحاولة،السوءعلیھویخشىولدهعلىخفیةیتوجساألب
ْئُبیَأُْكلَھُأَْنَوأََخاُف"،علیھوخوفامحبتھلفرطعنھغابإذایحزنأنھلَیَْحُزنُنِي" الذِّ

بالھاتفویشعریحسفھو،بشؤونھمعنھانشغالھمیخشىوأنھَغافِلُوَن"َعْنھَُوأَْنتُْم
ْئُبأََكلَھُلَئِْنقَالُوا"،سیفقدهأنھداخلھاألبوي ،لََخاِسُروَن"إًِذاإِنَّاُعْصبَةٌَونَْحُنالذِّ
معھمخرجإنیوسفعلىلیطمئنوهألبیھموقالوا،لالعتذاربابالھیتركوالمولكھنم

،قومنابینوكرامتناسمعتنالخاسرونحینئذإناكذلكونحنالذئبأكلھلئنوهللا،
ماونفذوافأخذوهیَْبُكوَن"ِعَشاًءأَبَاھُْمَوَجاُءو"،الھوانأنفسناعلىنقبلالونحن
َذھَْبنَاإِنَّاأَبَانَا"یَا،یبكونعشاءأبیھمإلىعادواثم،الجبغیابةفيوألقوهأرادوه
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ْئُبفَأََكلَھَُمتَاِعنَاِعْنَدیُوُسَفَوتََرْكنَانَْستَبُِق "،َصاِدقِیَنُكنَّاَولَْولَنَابُِمْؤِمٍنأَْنَتَوَماالذِّ
ولكن"،َكِذٍببَِدٍمقَِمیِصِھَعلَىَجاُءو"لھمأبیھمتصدیقبعدمأنفسھمفيوأحسوا

نفوسھمتسویالتمنعملھمجعلكذبھمبل،یصدقھملماألبوةوبإلھامبفراستھاألب
منبھجاءواالذيالقمیصبسبب،أخیھمضدمنكربأمرقامواحیث،للسوءوتزینھا

لَْتبَْل"لھمقالو،هللاإلىأمرهوفوض،خدشغیر فََصْبٌرأَْمًراأَْنفُُسُكْملَُكْمَسوَّ
ُ اْلُمْستََعاُن َعلَى َما تَِصفُوَن" . َجِمیٌل َوهللاَّ

نتائج السؤال الثاني:-
"جالسر"ولیماالختیارنظریةضوءفيالمفاھیم"ماعلى:ینصوالذي

فيوردتكماالكریمالقرانمنتطبیقیةلنماذجباألبناءاآلباءعالقةالمتضمنة
نصوص القران الكریم"؟

المختارةللنماذجواألبناءاآلباءبینالعالقةتفسیرتمالسؤالھذاعلىولإلجابة
ھذاأسفروقد،جالسرلویلیماالختیارنظریةضوءعلىالدراسةموضوع
فياألساسیةالمفاھیملتوضیحالباحثةمناجتھادیةمحاولةیعدالذيالتفسیر
عقیدةاإلسالمیةالعقیدةوفقباألبناءاألباءعالقةفيومكانتھااالختیارنظریة
والدعائمالقیمأھمتمثلوالتي–لخلقھتعالىهللابتعثھمالذینوالرسلاألنبیاء

السلوكوتكوینالبشر،بینللعالقاتالفكرياإلطارعلیھاأقامالتيالراسخة
ویقدریستطیعاإلنسانأنعلىتنصاالختیارنظریةأنمنطلقومناإلنساني،

علىاإلنسانقدرةعلىتقومفھي،وعالقاتھتصرفاتھمنیریدمااختیارعلى
،نحنفیھانتحكمطیبةحیاةنعیشأن،األساسیةھيالقضیةوھذه،االختیار

حیاتھعنمسؤولیةمسؤوالالفردفیھیكونالذيالداخليالتحكمبینفرقوھناك
الذینھماآلخرونیكونأنأو،وانفعاالتھوغایاتھوعالقاتھوتصرفاتھ

الناجحة:العالقاتتكوینفياألساسیةاالجتماعیةالمھاراتأھموتعدالمتحكمون.
وھذهعلیھا،واالنفتاحاالخرینبمشاعرواإلحساسالذاتعلىاالنفتاحمھارة
التطبیقیةاألربعةالنماذجعلىالوقوفخاللومنالواقعي،العالجنظریةركائز

باستقراءالحالیةالدراسةفيحددتوالتيالكریمالقرانفيذكرھاوردالتي
وتحلیل لتوضیح العالقة بین اآلباء واألبناء تم التوصل إلى التالي:

نظریةمفاھیمجمیعفیھیتضحالسالمعلیھماإسماعیلوولدهإبراھیمنموذجفي
االختیار والتي تتمثل في التالي:
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البقاءحاجةاشباعوھيالسالمعلیھإبراھیمعقلفيالمخزنةالذھنیةالصورة-
فيعملیاجلیاظاھراظھرفالحبوالحب،لالنتماءوالحاجةللولدالحیاةواستمراریة

باالرتیاحوشعرلھواطمأنإسماعیلابنھویدركھیفھمھأناستطاعإبراھیمسلوك
األرضمنالمھاجرفھذااالنتماءإلىوالحاجة،االتزانتحققحیث،والرضا
بقلبلیدعوههللاإلىوجاءشيءكلوراءهتركوقرابتھأھلھمنالمقطوعوالوطن

حلیمبإنھهللاوصفھالذيإسماعیلورزقھوجلعزهللاستجابالولدیرزقھأنسلیم
التحكمبملكةالتمتعمناشاعتھوماقوتھاأوجفيالقوةإلىالحاجةظھرتوقد،

الفوزإلىباإلضافةبالنفعوالشعورواالنجازالذاتوتقدیرواالحترامالداخلي
والمكسب.

فيیرىحینصحیح،نحوعلىحولھمنالحقیقيالعالموأدركالواقعإبراھیم-واجھا
أندونبالتضحیة،ربھمنإشارةأنھاویدركإسماعیل،كبدهوفلذةابنھیذبحأنھمنامھ

والرضاالقبولھوأنماالوحید؟ابنيأذبحربيیالماذاربھیسألأنودونیعترض
بالمسؤولیة،وشعورهالواقعیةقمةالسالمعلیھإبراھیمبلغھناواالتزان،والطمأنینة

یملیھماحسبالصوابالسلوكاختاروبالتاليسلوكھ؛عنمسؤولجعلھاتزانھحیث
علیھ دینھ.
ھذاعرضالسالمعلیھإبراھیمأنجلیاذلكویتضحالمسئول:للسلوك-التخطیط

یرىوأنأمره،فيیتروىأنإلیھویطلبواطمئنان،ھدوءفيابنھعلىالھائلاألمر
إشارةلینفذغرةعلىابنھیأخذلمفھوبشأنھ،قرارإلىالوصولأجلمنرأیھ،فیھ
جوابفكاناألمر،منالمألوفیعرضكالذيعلیھاألمریعرضأنماوینتھي،ربھ

االبن في غایة األدب والتودد مع أبیھ "یا أبت " "أفعل " "ما تؤمر ".
فكانحقیقیةصادقةعالقةكانتفقدأبنھمعإبراھیمعالقةفيواضحاظھر-االندماج
بھویةخرجوبالتاليوآبیھاألبنوبینوأبنھاألببینواضحا""االندماجالتعاطف

وفقمعھوالتوافقبإیجابیةالواقعوقبولالمسؤولیةوتحملاالختیارعلىقادرةناجحة
مفاھیم المسؤولیة والواقعیة والصواب، وتعد مؤشرا على وجود عالقة طیبة.

الكریمالقرآنیذكرنوعیةنقلةوفيوالسالمعلیھموسىوابنھاموسىأمنموذجوفي
النبيبینالفرقعنالنظربغضاإلنسانیةالفطریةبالعاطفةالممتلئةموسىأمقصة
فيووظیفتھدورهلھوكالھماالمرأة،یكرمالرجلیكرمالذيوالدینالنبي،وغیر

الحیاة، فمنطلق العاطفة إنساني في المقام األول، ال یتفاوت فیھ البشر.
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اعتبارعلىالمرأةدوریبرزوبالتاليإیجابي،تأثیرلھایظھرموسىأمقصةوفي
لھاالمناطةأدواھاخاللمنهللاإلىالدعوةخدمةعلىوقادرةومكلفة،مسؤولةأنھا

والذيصورةأقصىفياالنفعالمعنىتجسدالموقفھذاوفياإللھیة،وتكلیفاتھا
وبالتاليمنظمةوغیرمضطربةانفعالي،اتزانوعدمحادةوجدانیةحالةإلىیشیر
القیامفيوالرغبةوالتوتروالتنبھكاالستثارةالكليالسلوكفيالمشاعرھذهتجلى

بعمل ما "إن كادت لتبدى بھ " وفي ھذا المقام
حاجةاشباعوھيالسالمعلیھموسىأمعقلفيالمخزنةالذھنیةالصورة-

البقاء واستمراریة الحیاة للولد والحاجة لالنتماء والحب.
منحاجاتھاتدركفھيالواقعتواجھجعلھاموسىأملدىالمسؤولیةتحمل-

فيالحاجاتھذهوإشباعالواقعيالعالموتدرك،وبقائھرضیعھاعلىالحفاظ
فاالختیارین،االختیاروھولالموقفھولأمامفھي،الواقعقیودضوء

لموسىالموتوھوواحدةنھایتھالبشریةنظروجھةمنوكالھمامركالھما
القوةتمتلكفھي،ألیمفيغرقاوإمافرعونبیدإما،والسالمالصالةعلیھ
علىوقدرتھاقواھاواستجمعت،علیھوالحفاظأبنھاحیاةلتدبرقدرتھافي

طریقعنمشكلتھاحلمنأمكنھابحثالواقعومواجھةالمسؤولیةتحمل
القیام بسلوكیات أكثر مسؤولیة ، وااللتزام بالسلوك اإلیجابي

"قصیھ"ألختھموسىأمقالتحینماالمسؤول؛للسلوكالتخطیطیأتيوھنا-
أوأحدبكیشعرأنغیرمنعنھوابحثيأخیكعناألثرفقصيأذھبيأي

یشعروا بقصودك.
منالرغموعلىالصواب؛فعلخاللمنالسويالسلوكموسىأماختارت-

التيالبشاراتعلىركزتأنھاإالالمضطربةومشاعرھاالحادةانفعاالتھا
الدینمعیاروفقتحزن،والتخافبأالوتعالىسبحانھالحققولفيوردت

أنواستطاعتالخطأ،وتجنبتالصوابفعلتھيلذلكوالتسلیم؛والرضى
عواطفھاضبطخاللمنالسلیمةالداخلیةوالسیطرةاالتزانإلىتصل

صاحبةالمستقلة،المتفردةاألملشخصیةنموذًجاموسيأموكانتومشاعرھا.
الحاضرعلىوتركزالمسؤولیةتتحملأناستطاعتالتيالناجحةالھویة

وتختار الصواب.
أمرةوبینبینھاالحمیمةالودیةبالعالقاتواالندماججلیاالتعاطفظھر-

فرعون وأبنتھا، وقبولھا للرضاع أبنھا.
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العاطفةتلكوفیھاالفاقد،األبنموذجیظھروابنھالسالمعلیھنوحنموذجوفي
ضبطعلىالقدرةوفقدانواألقوال،والتصرفاتالسلوكفيواضحة،األبویة

العواطف المكبوتة أحیانا، مع تقیید ذلك بالطاعة واإلیمان والتسلیم � سبحانھ وتعالى.
البقاء،حاجةاشباعوھيالسالمعلیھنوحعقلفيالمخزنةالذھنیةالصورة-

حبھوإظھاروالقرابةالنسببصلةلھاالنتماءوحاجةابنھبقاءفيرغبتھ
ووده لھ.

ومواجھةالمسؤولیةتحملعلىوالقدرةالقوةجوانبظھرت:المسؤولیة-
علیھنوحتفاعلفقدوقیود،تحدیاتمنفیھبماصحیحنحوعلىالواقع
الشحناتمنالمتحررةالمناسبةاالستجابةواختار،األحداثمعالسالم

""المبادرةأو""الحكمةللرغباتوالمحققةللحاجاتوالمشبعةاالنفعالیة
"الطوفاندقةبكلالحیاةأحداثواجھوقد،للمسؤولیةوالمتقبلةالواعیة
الذياالبن"صورةالذھنیةالصورةالتقطوقد"الخارجيالعالمفي"حدث
وكیفالملتقطة،والصورةالعقلبیناإلیجابيالتفاعل"جبلعلىانعزل
بالعاطفةالمفعمالقصیروالحواروالودالحبعلىالقائمالسلوكاختار

الجیاشة تارة والمفاوضة تارة أخرى.
أوالنفسیةالھزةھذه"،أَْھلِيِمْناْبنِيإِنََّربِّفَقَاَلَربَّھُنُوٌح-"َونَاَدى-

تحملعلىوقدرةقوةبكلنوحسیدنامعھاتعاملالسلوكياالختالل
متفھماومدركاكیانھفيیجريبماواعيكانألنھالصورةبتدبیلالمسؤولیة

لقولاستجابةالتوبةسرعةخاللمنبالحركةضبطھا،وقدذاتھفيمتحكما
بِِھلََكلَْیَسَماتَْسأَْلِنفََالَصالٍِحَغْیُرَعَمٌلإِنَّھُأَْھلَِكِمْنلَْیَسإِنَّھُ"وجلعزهللا

واالختیارسریعةاالستجابةوكانتاْلَجاِھلِیَن"،ِمَنتَُكوَنأَْنأَِعظَُكإِنِّيِعْلٌم
ِعْلٌمبِِھلِيلَْیَسَماأَْسأَلََكأَْنبَِكأَُعوُذإِنِّيَربِّ"قَاَلإیجابیاوالسلوكموفقا

هللانبيقدرةعلىداللةھذاوفياْلَخاِسِریَن"ِمَنأَُكْنَوتَْرَحْمنِيلِيتَْغفِْرَوإِالَّ
الذاتمراجعةعلىالقائمةالمسؤولیةتحملعلىوالسالمالصالةعلیھنوح
ألشباعواالیجابيالسلیماالتجاهفيیسیرأنھمنللتأكدالسلوكتقییمإطارفي

إیجابيوفعلمنطقيبتفكیر،وإمكانیاتھقدرتھحسبغایاتھوتحقیقحاجاتھ
المختلفةانفعاالتھبینالدقیقالتمییزعلىقدرتھجانبإلى،ناضجھومشاعر

خاطبالذياألسلوبعلىالولدبفقدالمتأججةاألبانفعاالتتطغلمحیث،
بھ رب العزة ، فغلب على أسلوبھ التلطف والتأدب .

21



لحظةوھيالحاضرة،اللحظةعلىبابنھعالقتھفيالسالمعلیھنوحركز-
بالتخطیطعندهالمشبعةالصورةواستبدلمعزل،فيأبنھورؤیةالطوفان

المسؤول وھي التوبة والرجوع إلى هللا.
الدینمناستمدهوالذيلدیھ،القیممخزونفرزهوالذيتحققالصوابمعیار-

والرضى والتسلیم.
القرآنیةاآلیاتأظھرتوقدالسالمعلیھایوسفوابنھیعقوبنموذجوفي

إلىأمرهیردالذياإلیجابي،الجمیلالصبرالصابرلألبكنموذجالسالمعلیھیعقوب
السالمعلیھیوسفقصةفيالواردةاألحداثتتأملوإذاهللا،روحمنییأسوالهللا،
العالقةفياألحداثخاللومنوأبنھ.األببینللعالقةتصویرللقصةمشھدأولنجد

األبویة:

حاجةاشباعوھيالسالمعلیھیعقوبعقلفيالمخزنةالذھنیةالصورة-
وتظھروالقرابةالنسببصلةلھاالنتماءوحاجةابنھبقاءفيرغبتھالبقاء،

لدیھیشبعممابیوسف؛تعلقھوشدةالسالمعلیھلیعقوبالجیاشةالعواطف
عندلیوسفالذھنیةفالصورةوالمتعة،والقوةواالنتماءوالحبللبقاءالحاجة
بحاجةفھولذلكمنھ؛ویغیروایحسدونھوأخوتھویتیمصغیرأنھیعقوب

للعنایة والرعایة والدعم، حتى أنھ لیحزن لغیابة لفرط محبتھ لھ وخوفھ علیھ.
توظیفعلىالوالدینیعملأنتعنياألبویةالعالقةإطارفي""المسؤولیة-

األبناءحاجاتإلشباعمعوقایعملھمایكونأندون،حاجاتھإلشباعإمكاناتھ
ماأناعتقادعلىالمبنیةالسیطرةعنابتعدالسالمعلیھیعقوبوربما،

أبنائھیعقوبتقبلفقد،الخطأھواألبناءیفعلھوماصحیحھوبھالقیاماختاره
المسیطرةالسلوكیاتباستخداماحكاموإطالقتغییرھممنوبدال،ھمكما

نفسھفيالحزنوكظمالجمیلبالصبراكتفى،العالقةتدمرشأنھامنوالتي
عنمحاسبفھو،الذاتداخلإلىتوجھأنھإلىأیضامسؤولیتھوتضمنت،

والصوابالواقعإطارفيالشخصیةبحاجاتھالوفاءعنومسؤولسلوكھ
الذئبأكلوادعاءاألخوةحسدمنالخارجیةالظروفعنالنظربصرف

وغیرھا من الحجج الواھیة .
التغییررحلةفيالسالمعلیھیعقوبانطالقةكانتلذلكالمسؤولالتخطیط-

لمواجھةبدائلوإیجادوتفكیرهأفعالھتغییر،وبالتاليالسلوكتغییرخاللمن
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َوَال،"َوأَِخیِھ"یُوُسَفِمْنفَتََحسَُّسوااْذھَبُوابَنِيَّیَا"،حلھاومحاولةالمشكلة
َِرْوِحِمْنتَاْْیئَُسوا علىیبقىفلم"،تُفَنُِّدوِنأَْنلَْوَالیُوُسَفِریَحَألَِجُدإِنِّي"،هللاَّ

داخلیااستبصربل،فاتماعلىویتحسرالمؤلمةاألحداثویجترالماضي
علىالتركیزمعالمستمرالحاضرإطارفيإلیھویتحركفیھیفكرلما

علیھیعقوبأنفيجلیاالتخطیطیظھر.كذلكوحركتھأفكارهعنمسؤولیتھ
نفسھفيحزنھكظمثم"جمیل"فصبرلحظةأولمنالصبرإلىعدلالسالم

"لھمقالعندما،طویلةفترةبعدإالبالبحثأوالدهیأمرولم،طویلةمدة
معطیاتلدیھتوفرتمابعد"،وأخیھیوسفمنفتحسسوااذھبوایابني

یطلبولم،سنھكبر،سلكطریقأيمنیدريال:منھاذلكعلىشجعتھ
قدالذئبشاھدواأنبعدعنھیبحثونفكیفالسببھمأنھملعلمةأخوتھمن

،وأبنائھالسالمعلیھیعقوببینجلیةالعالقةوتظھر،)زعمھابحسبأكلھ
،لألخرالحاجةمثلاشباعھافيیرغبقویةحاجاتمنھملكلكانفقد

االندماج االجتماعي ، الحاجة الى تحقیق تقدیر الذات ،
فلم،كبیروبحلم،عظیمةإیجابیةبواقعیةیوسفنبأیعقوباستقبل،الواقعیة-

ولم،مطلقاأبناءهیعنفولم،البلوىلعظیمیجزعولم،الشكوىیظھر
،النفسبطیباستوعبھمبل،الجفوةلھمیظھرولم،العنفمنبنوعیعاملھم

ِإِلَىَوُحْزنِيبَثِّيأَْشُكوإِنََّما" أنوخاصة،الحزنأشد:ھووالبث،"هللاَّ
فيورغبتھمحاجاتھمیشبعومایریدونماعلىالحصولحاولاألبناء
والذي،المناسبوالسلوكالصحیحةالفكرةفقدواأنھمإالأبیھممعالعالقة
،الفعالالتواصلعلىالمبنیةالعادلةالصحیحةالعالقةھونریدماأنأساسھ
العالقة،فيالتحكمأوالخارجیةالسیطرةولیسالمساواةفيتتمثلوالتي

عنبعیداوالسیكولوجیةالفسیولوجیةحاجاتھمإشباعطرقتعلمواوبالتالي
مھارةاكتسابالنھایةفيلھماحققمما،الخارجیةالسیطرةاستعمال
وفق،اإلیجابیةوالواقعیة،المسؤولیةتحملعلىوالقدرةالفعالاالتصال

كانفماَخاِطئِیَن "،ُكنَّاإِنَّاُذنُوبَنَالَنَااْستَْغفِْرأَبَانَایَاقالُوا."السائدةالقیمنظام
وااْلَعْرِشَعلَىأَبََوْیِھَوَرفََعلھما ًدالَھَُوَخرُّ ُرْؤیَاَيتَأِْویُلھََذاأَبَِتیَاَوقَاَلُسجَّ
ْجِنِمَنأَْخَرَجنِيإِْذبِيأَْحَسَنَوقَْدَحقًّاَربِّيَجَعلَھَاقَْدقَْبُلِمْن ِمَنبُِكْمَوَجاَءالسِّ

إِنَّھُیََشاُءلَِمالَِطیٌفَربِّيإِنَّإِْخَوتِيَوبَْیَنبَْینِيالشَّْیطَاُننََزَغأَْنبَْعِدِمْناْلبَْدِو
.100-97یوسفاْلَحِكیُم".اْلَعلِیُمھَُو
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نتائج السؤال الثالث:
ضوءفيالمعمرة""العاداتالرعایةجوانبما":علىینصوالذي

لنماذجباألبناءاآلباءعالقةفيالمتضمنة"جالسر"الواقعيالعالجنظریة
تطبیقیة من القران الكریم كما وردت في نصوص القران الكریم".

للعاداتوفقاواألبناءاآلباءبینالعالقةتفسیر:تمالسؤالھذاعلىولإلجابة
فكرةعلىتقوموالتي،الواقعيالعالجنظریةضوءفيللذاتالمعمرةالسبعةالرعایة
األبناءیصلأناختیارنحووتسعى،األبناءعلىوالسیطرةالتحكمعنبعیداالتحرك

فعالبشكلالرعایةعاداتاستخدمنافكلما،مریحةبطریقةومعھماآلباءحیاةفي
الرضاوحققواالعالقةداخلاالحتیاجاتوتلبیھإشباعاآلباءاستطاعكلماوایجابي

الرعایةعاداتوتتمثل،السلبیةالوجدانیةبالمشاعرمدفوعینوغیرمتضایقینغیر
الذكرسابقةالقرآنیةالنماذجفيجلیاذلكظھروقدجالسر"،"إلیھاأشاروالتي

وأسفر ھذا التفسیر عما یلي :
في نموذج إبراھیم وولده إسماعیل علیھما السالم

كلماتاستخدامودعمھمألبنائھمحبھمعناآلباءلتعبیرالطرقأحدالدعم:-
النقدمنبدالالمساندةوتقدیماألبناءمعالتعاطفھوفالدعموالود،الحب

"یاأسلوبأستخدمأسماعیلأبنھمعالسالمعلیھإبراھیمحوارفيوالسخریة،
فكانابنھ،ذبحوھوجللاألمرأنرغموالتلطفوالتقربالتصغیر"بني

جواب االبن في غایة األدب والتودد مع أبیھ "یا أبت " "أفعل " "ما تؤمر ".
عالقةوتكوینالفعالالتواصللدعماآلباءلھایحتاجحاجةأكثراالستماع:-

"أفھممبدأعلىالمتفھماالستماعھيومشجعةداعمةعالقةاألبناءمعإیجابیة
نظروجھةفھمأجلمناالستماعبمعنى"،یفھمونكتجعلھمأنقبلاألخرین

االنتصارولیسلمعرفتھااآلباءیحتاجنظرھموجھةبأنوالوعياألبناء
یبغلمالذيإسماعیلألبنھاالستماعالسالمعلیھإبراھیماستخدموقدعلیھا،
الحلم.

وھو"ترىماذا"فانظرلھقالعندماوبرأیھأبنھنظربوجھةاألبثقةالثقة:-
یعلم أن األمر ألھى ورغم صغر سن أبنھ.

إذالسعيمنمعھأنتھىأنبعدألبنھقالفقدالسالمعلیھإبراھیمالتشجیع:-
لھ" فَاْنظُْر َماَذا تََرى".قالیعرض على ابنھ رؤیاه التي یأمر هللا فیھا بذبحھ،
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الناجح:لحوارالسالمعلیھماإسماعیلابنھمعإبراھیمحواریعداالحترام:-
منالرغمفعلىتََرى}،َماَذافَاْنظُْرأَْذبَُحَكأَنِّياْلَمنَاِمفِيأََرىإِنِّيبُنَيَّیَا{قَاَل

ابنھاستشارإنھإالتعالى،هللامنبالذبحأمًراتلقىالسالمعلیھإبراھیمأن
تربویةلفتةھذهأنالباحثةوترىترى؟!)،(ماذابقولھرأیھوأخذالصغیر

أمرناالتيوالمفروضةالمسلمةاألمورفيحتىأبنائنامعنتحاوربأنمھمة
احتراًمامعھمالحواریرونالمراھقةسنفيوخاصةاألبناءألنبھا،هللا

وتقدیًرا وال یحبون ویكرھون الفرض واإلجبار.
یقلولممعھبالركوبمنھویطلبأبنھیدعواالسالمعلیھإبراھیمالتفاوض:-

یحاورهزالوما"،والتحذیرالعرضبطریقةهللاإلى"دعوتھالفلكفيأركب
وھوالكافرین،منتكنیقلولمالكافرینمعتكنالوتلطفبتوددمنھویطلب
لطلبتأكیدابا�،یذكرهوتارةبالركوبیدعوهتارةولینبرقةیفاوضھ

الركوب، حتى في النداء األخیر ال عاصم الیوم من أمر هللا.
وفي نموذج أم موسى وابنھا موسى علیھ والسالم

وجنودهفرعونأنتعلموھيواالنجابالحملتقبلتموسىأم-التقبل-
قلبھایتحمللموضعتھأنبعدحتىإسرائیل،بنيمنمولدبكلیتربصون

الصغیر تركھ لینالوا منھ.
أنھمیشعرواألنبحاجةفاألبناءللثقة،بحاجةوفعالةإیجابیةعالقةكلالثقة:-

یرتفعوعندمابسیطة،كانتمھماوانجازاتھمبقدراتھمواعترافاثقةموضع
ظھروقدودقیقا،وتلقائیاجھدوبدونأسھل،التواصلیصبحالثقةمستوى

ذلك جلیا عند أم موسى حینما قالت ألختھ قصیھ.
وفي نموذج نوح علیھ السالم وابنھ

أندعاهعندماالكافرأبنھ"مع"یابنيلفظةأستخدمالسالمعلیھنوحالدعم:-
لھومذكًرامستعطفًابني)بـ(یاوناداه:اْلَكافِِریَن"،َمَعتَُكْنَوَالَمَعنَا"اْرَكْب

تحننخطاببالتصغیرونداؤه(ابن)،لكلمةالتصغیراستخداماألبوة،بحق
عالهالذياألبنقلبمشاعربھلیستجیشتحزن؛خطابكذلكوھوورأفة،

ران الكفر لإلیمان والنجاة.
وذاتھ،بأفكاره،ھوكماتتقبلھقید،والشرطبالاألخرتتقبلأنوھوالقبول:-

وكیف ال وتقبل نوح ابنھ الكافر.
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الزمانومحدودیةوالطوفانالموجاجتیاحرغمالبنھنوحاستمعاالستماع:-
والمكان.

مماوالقوة؛الشجاعةإلىویفتقروناألمان،بعدماألبناءیمرقدالتشجیع:-
والكلماتالحانیةاألبویةالرعایةتقدیمفیحتاجونأھدافھم،تحقیقمنیمنعھم

تتخیلأنولكاالعالقة،تعمرأنشأنھامنوالتيوالداعمةالمشجعةاإلیجابیة
معزلفيأبنھنوحرأيعندماوالتحننبالتلطفاقترنالذيالتشجیعذلك

"أركب معنا ".
مقام"فكلللمقاممراعیاوكانالكافرأبنھالسالمعلیھنوححاور:الحوار-

ومناسبة،الردوجمال،العبارةولطف،اإلصغاءحسنفيوتمثل،"مقال
علیھنوححرصوقد،الناجحالحوارمتطلباتمنكلھوھذا،التوقیت
علىقائمةافقیةابنھوبینبینھالعالقةتكونأنالرحیمالودوداألبالسالم

االتصالوكان،شروطأيبدونالكافرأبنھتقبلفقدوالشفقةوالرحمةالود
المناسبالوقتواختیاراأللفاظواختیاروقوتھاالرسالةخاللمنمعھ

والرحمةبالودالمحفوفةالحواریةرسالتھوجاءت،المناسبةوالطریقة
والحدث"معزل"فيللموقفومراعیةومختصرة"مباشرةوالتلطف
التياأللفاظبداللة؛لحظةأخرإلىالیأسوعدماالستمرارمع""الطوفان
الحاسمةاللحظاتھذهفياألخیروالنداء"معنا""أركب"یابنياستخدمھا

عاصم"الالمؤمنینومعأبیھمعاإلسالمدینفيویدخلویرجعیتوبلعلھ
أصرالكافرالمتكبرالمغروراألبنأنمنالرغمعلى،"هللاأمرمنالیوم

على االعتراض والتمادي والتباعد في عالقتھ التباعدیة "ساوي إلى جبل " .
وفي نموذج یعقوب وابنھ یوسف علیھا السالم

والشفقة،بالحبالمصحوبةوالمعاملةبني،یالفظةاستخدامالدعم:-
لالبنالسببوبیانالتعلیل،أسلوبواستخدامالحرص،وإظھارواالستلطاف

طلب"حینمابني"یایوسفأبنھمعالسالمعلیھیعقوبأستخدمفقدوغیرھا،
الذيالسیاقنفسأیضاواستخدمأخوتھ،عندالرؤیاأمریذكرأالمنھ

كادواالذیناألخوةنفسمعیوسفأبنھقلبھوحبیبعینھقریرمعاستخدمھ
فَتََحسَُّسوااْذھَبُواقال:حینماأبنائھنفوسفيكبیراأثرلھاكان"،"یابنيبأخیة

أبیھمقصدهالذيالمعنىیفتھمولمأعماقھمإلىالقولفنفذَوأَِخیِھ،یُوُسَفِمْن
ودعمبلطفمعھمتكلمفقدواالستخبار،واالستعالملمصرالذھابمن
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والنسبالمكانةقربعلىداللة""اخیكملفظةوأضافوتشجیعوتحفیز
درءا لمزید من األذیة ألخویھم.

وحقداغیرةقلوبھمامتألتالذینالقتلةأبنائھتقبلالسالمعلیھیعقوبالقبول:-
وحسدا على أخیھم فكادوا لھ.

االستماع: یعقوب علیھ السالم استمع البنھ الصغیر یوسف علیھ السالم، والتي-
تصل العالقة قوتھا إلى درجة أن یخبر الطفل والده بكل شيء یحدث لھ،

حتى على مستوى الرؤى واألحالم التي یراھا الصغیر في منامھ، واستمع
لطلب أبنائھ باصطحاب یوسف، واستمع للمبررات غیر المنطقیة والزائفة في

فقد یوسف علیھ السالم.
الثقة: نموذج یحتذى بھ في الثقة باألبناء من خالل ثقتھ علیھ السالم بالسماح-

ألخوة یوسف باصطحابھ رغم أنھ قال لیحزنني فراقھ ولم یأخذ منھم وعودا
ومواثیق، وثقة یعقوب ابنھ الصغیر وبشارتھ لھما بالرؤیا ولم یسند رؤیة أبنھ

أنھا أضغاث أحالم أو ضربا من الخیال.
التشجیع : یعقوب علیھ السالم یلتفت لطلب أبنائھ برحمة وشفقة مشجعا لھم-

ِحیُم " وشجعھم حین قال " َال "قَاَل َسْوَف أَْستَْغفُِر لَُكْم َربِّي إِنَّھُ ھَُو اْلَغفُوُر الرَّ
قٍَة "، وبعد سماع یعقوب علیھ تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَرِّ
السالم البنھ الصغیر ویدرك داللة الرؤیا یقول لھ: " ال تقصص رؤیاك ":

وھذا الطلب الذي یخلو من التكلیف واإللزام، ویحمل بین طیاتھ معنى
النصیحة الخالصة والرشد إلى طریق الحق وكانت صیغة النھي ھنا داللة

واضحة على أنھا للنصح المشتمل على التحذیر والتنبیھ.
الرؤیاعلىیوسفالصغیرابنھمعالسالمعلیھیعقوبحوارأن:االحترام-

منوحذره،أخوتھعلىالسالمعلیھیوسفسینالھارفعةعنتنبئوالتي
بالرؤیاعلمواأنیلحقھقدالذيالضررمنخوفاالرؤیاعلىأخوتھإطالع

ألنھإلخوتھكراھیةالسالمعلیھیوسفنفسفيیثیرالالتحذیرأنعلمھ،مع
یعقوبحوارأن،األخالقومكارمالسریرةوصفاءالعقلبكمالمنھوثق
وجودعلىواصرارهواخیھیوسفعنللبحثوحثھمأبنائھمعالسالمعلیھ

یتحققألبنائھمكاشفةمنھذاتصریحھفيمایخفىوال،بلقائھویقینھیوسف
علىقائمةعالقة،السالمعلیھلیوسفالذئبأكلبادعائھمكذبھممعھا

المصارحة والمكاشفة بین األب وأبنائھ عند إصرارھم على الكذب .
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فإنیتفاوضونیختلفونعندماالواعیناآلباءأنللبدائل:التفاوضالتفاوض:-
لنقاطیصلونحتىالتفاوضفياستمروااختلفواوإنجیدأمرفھذااتفقوا
الجنةربضفي"بیتوسلمعلیھهللاصلىالرسولقالالسنة،ومناتفاق،

والمراء الجدل.)(لمن ترك المراء ولو كان محقاً" 1

السنواتفيسیماوالووالدیھ،الطفلبینتقومالتيالعالقاتأنالباحثةوترى
واالجتماعیةالذاتیةشخصیتھمالمحتحدیدفياألكبراألثرعمره،مناألولى

النفسیةالدراساتنتائجأنم)2011(حالوةوتشیر،الجوانبجمیعومن
،اإلنسانشخصیةتشكیلفيالمراحلأھممنالطفولةمرحلةأنأكدتوالتربویة
علىللطفلواألمھاتاآلباءمعاملةفإنلذلك؛العامةحیاتھفيتأثیراوأكثرھا

اإلحساسإلىبالطفلتؤديأنشأنھامنوالتشجیع،والتقدیراالحتراممنأساس
معالتعاملمھارةوامتالكالذاتیةقدراتھنموعنفضالواالرتیاح،بالسعادة

منراسخأساسعلىوقائمة،منسجمةالوالدینبینالعالقةكانتفكلمااألخرین.
التي،اإلیجابیةالذاتمفھومالطفللدىیشكلذلكفأن،والتعاونوالتفاھمالحب
،االجتماعیةمكانتھاعلىوالحفاظ،وتقدیرھاالذاتاحترامفيمظاھرھاتتضح

الطفلفیعبر،الذاتيواالستقاللبالكرامةوالتمسكالنفسفيالثقةفيتظھركما
بحیثالمسؤولیة،تحملعلىقدرتھعنیعبركما،عنھاورضاهذاتھتقبلعن

مراعاةمع،النمائیةمتطلباتھوتأمینواالھتمامالرعایةفيحقھمنھمكلیعطي
العملومتطلباتأوالالعدالةطبیعةمنذلكباعتباراألبناءبینالفردیةالفروق

.ویرىالعملیةالحیاةفيالصالحةالقدوةبالتاليویقدم،ثانیاالناجحالتربوي
وتؤثرالعالقات،فيمشاكلھياإلنسانحیاةفيالكبیرةالمشاكلكافةأنجالسر

التعیسةالحالیةالعالقاتعنالناشئةالصعوباتنتیجةالمشاكلوھذهالجمیع،على
خاللومن)Davis,2012(واألخرین،النفسمعھامةعالقاتوجودعدمأو

ناجحةعالقاتتكوینفيواإلیجابيوالمؤثرالقويودورھااالختیارنظریة
نموالینمووالتشجیع،والقبولوالحبالثقةعلىمبنیةواألبناءاآلباءبینسلیمة

سویا متوازنا من الجوانب كافة

1
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الباحثةفإنالحالیة،الدراسةاستنتاجاتعنھأسفرماضوءفيالدراسة:توصیات
توصي بما یلي:

"،للعالقةالمعمرة"العاداتعلىالقائمةاالفقیةالعالقةبأھمیةاآلباءتوعیة-
انتشارمنوالحداألسرةاستقراروعلىالنفسیةأبنائھمصحةعلىوأثرھا

المرشدینمنالمساعدةطلبعلىوحثھمالنفسیة،والمشكالتاالضطرابات
في حل مشكالتھم.

ودورهالواقعيالعالجنظریةحولواألمھاتلألبناءالتدریببرامجتضمین-
في دعم عالقتھم بذواتھم وبأبنائھم وصحتھم النفسیة.

الكریمالقرانودورالواقعي،االرشادمجالفيالبحثیةالشركاتوتعزیزدعم-
ومناسبتھ لكل العصور نظرا لندرة المراجع العربیة في المجال.

االستنتاجات:
التياألھدافإطارفيعدة،نتائجمنھنستخرجأنیمكنالدراسةھذهنھایةوفي

تم ذكرھا، نبین أھمھا، في النقاط التالیة:
فيرائعةوأسالیبصورامنیحتویھبماللمربینخصبمجالالكریمالقرآن-

ظلفيالطفللتوجیھتربویاأنموذجارسمفيوذلكوالتعلیم،التربیة
معالمتوافقةونظریاتھاالتربیةمستجداتضوءوفيالمعاصرة،التحدیات

شخصیةتنمیةإلىتسعىوالتيوالدینیة،والقیمیةالمعرفیةوالنظمالحیاةواقع
اإلنسان.

منالسلیمالنمومتطلباتلھمتؤمنافقیة،عالقةواألبناءاآلباءبینالعالقةأن-
التقبلعلىالقائمةواالجتماعیة،واألخالقیةواالنفعالیةالجسدیةالجوانب
تحملعلىوالتشجیعبالذاتالثقةوتنمیةواالحتراموالحبوالرعایة

واالبتعادلومأونقددونھمكماتقبلھموضرورةالمتبادلة،والثقةالمسؤولیة
عن أسالیب التسلط والسیطرة مقابل الثبات واالستقرار في معاملة األبناء.

إلىالوصولفياالستسالموعدموالمثابرةالصبراألبناءفيالغرسأن-
أھدافھم ضرورة.

ھوالسلوكإنحیثالمشاعر،علىالتركیزمنبدالالسلوكعلىالتركیز-
الذي یمكن تغییره أكثر من المشاعر.
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التغییرأن""جالسرویرىاألسباب،مناقشةوتجنباألفعالعلىالتركیز-
تظھرالنفسیةالمشاكلومعظمحاجاتھماألفرادیشبععندمایحدثسوف
.)Sharf,2012(مشبعةغیرالحاجاتتكونعندما

غرسھااآلباءعلىیجبالتياألمورمنتحملھاعلىاألبناءوقدرةالمسؤولیة-
في أبنائھم مع ضرورة مراعاة شخصیاتھم وقدراتھم وإمكاناتھم.

ومعاألبناءمعتعاملھمفياآلباءیتبعھمنھًجاالحوارأسلوباتخاذأن-
وغیره.لذاتھالفرداحتراموتعززتؤكدالتيالحسنةالقدوةیمثلغیرھم؛
قدومھاراتھوآدابھالحوارأسساألبفیھیستخدمالذيالحواريفالموقف

العنایةاألبمنیتطلبوھذاالمباشر،التلقینمناالبنعلىتأثیًراأشدیكون
أيفيواإلیجابيالفعالالحوارتحقیقعلىیعینماكلتطبیقإلىواالنتباه
موقف.

المصادر:
القرآن الكریم

أوال: المراجع العربیة:
لدىالنفسیةبالوحدةالشعورخفضفيبالواقعاإلرشادفعالیةم).2011(حسامسیف،أبو-

ععربیة،دراساتمجلةالمصریة،النفسییناألخصائیینرابطةالجامعة.طالبمنعینة
.23-19ص)،102(ج)1(

والتوزیع.للنشرطیبةدارالریاض:العظیم.القرآنتفسیرم).1999(الدمشقيكثیر،ابن-
فيالواقعيالعالجنظریةعلىقائمارشاديبرنامجفاعلیةم).2015(بشرىأرنوط،-

العلیاالدراساتطالباتلدىاألكادیمیةالذاتفاعلیةوزیادةالعصابیةالكمالیةخفض
.97-23ص)،42(عشمس،عینجامعةالنفسي،اإلرشادمجلةخالد.الملكبجامعة

لتحسینبالواقعالعالجإلىمستندارشاديبرنامجفاعلیةم).2015(صھیبالتخاینة،-
الكرك،محافظةفيالمفككةاألسرمنالطلبةلدىوالتفاؤلالنفسیةوالصالبةالحیاةجودة

رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان، األردن.
الدالالتالسالمعلیھماموسىوأمیعقوبقصةفيالولدفقدم).2018(هللاعبدالخضري،-

المجلةبالزقازیق،والدعوةالدینأصولكلیةاألزھر،جامعةتحلیلیة."دراسةوالمضامین
.450-379ص)،30(ج)،1(عالدین،أصوللكلیةالعلمیة

تنمیةفياالختیارنظریةإلىمستندارشاديبرنامجفاعلیةم).2019(نایفالحمد،-
الشعور بالتفاؤل وخفض مستوى الشعور باالغتراب النفسي لدى الطالبات الجامعیات.
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ص)،20(ج)3(عالعلميالنشرمركزالبحرین،جامعةوالنفسیة،التربویةالعلوممجلة
137-168.

موضوعیة."دراسةالقرآنيالقصصضوءفيالتعاملآدبم).2011(منارالحلو،-
رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

البقرةسورتيفي_السالم_علیھإبراھیمقصةمنمالمحم).2014(دخیلالدخیل،-
.173-83ص)،18(عالقرآنیة،للدراساتتبیان،مجلةوإبراھیم.

كلیةمجلةالفرزدق.شعرفيالقصصأثرم).2013(انتصارعزر،حاكم،الكریطي،-
.24-1ص)،18(عالفقھ،

الفردتربیةفيودورھاالحكیملقمانوصایافيالتربویةالقیمم)،2020(إسراءالراوي،-
106-94ص)،48(عشمس،عینآدابحولیاتوالمجتمع.

باالغترابوعالقتھاالوالدیةالمعاملةأسالیبم).2017(ھدىواللیثي،سلیمانالرفاعي،-
ص)،55(ج)،3(عمشتھر،الزراعیة،العلومحولیاتمجلةالریفي.الشبابلدى

779-788.
الواقعيالعالجبطریقةالجمعياإلرشادأثرم).2003(أحمدالصمادي،فایز،الزعبي،-

ماجستیر،رسالةاألیتام.األطفالمنخاصةعینةلدىاالجتماعیةالمسؤولیةتنمیةفي
جامعة الیرموك، كلیة التربیة.

فيالواقعيالعالجإلىمستندجمعيإرشاديبرنامجفعالیةم).2011(عائشةالسوالمة،-
منشورة،غیردكتوراهرسالةالحوامل.منعینةلدىالحالةوقلقالنفسیةالضغوطتخفیف

كلیة التربیة، جامعة الیرموك، األردن.
الشروق.دارالقاھرة:القرآن.ظاللفيم).2012(قطبسیدالشاربي،-
بینالتواصلمھارةلتنمیةارشاديبرنامجفاعلیةم).2013(هللاعبدأسماءالشروقي،-

ماجستیررسالةالمغربیة.بالمملكةالبیضاءالداربمدینةاالختیارنظریةوفقالزوجین
غیر منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمیة، معھد دراسات األسرة، السودان.

بالواقعالعالجعلىقائمارشاديبرنامجفاعلیةم).2016(سلیمهللاعبدرقیةالصرایرة،-
فيالثانویةالمرحلةطالباتلدىالعدوانيالسلوكوخفضالتواصليالسلوكتنمیةفي

كلیةالعالمیة،اإلسالمیةالعلومجامعةمنشورة،غیردكتوراهرسالةالكرك.محافظة
الدراسات العلیا، األردن.

األبناء:لدىالمواطنةثقافةتعزیزفيالوالدیةالعالقةأثرم).2021(عاطفالعسولى،-
جامعةمجلةفلسطین.غزةبمدینةلالجئینالشاطئمخیمأسرعلىتطبیقیةدراسة

.1020-983ص)،35(ج)،6(عاإلنسانیة،العلوملألبحاث،
خاللمناألبناءانحرافمعالجةفيالكریمالقرآنھديم).2016(محمدالعمري،-

توظیفاألول،القرآنيالدوليالمؤتمرالسالم.علیھمایعقوبوأبناءنوحابنقصتي
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وأصولالشریعةكلیةخالد،جامعةالمعاصرة.المشكالتعالجفيالقرآنیةالدراسات
.954-927ص)،2(ج)2(عالدین،

الضغوطخفضفيبالواقعاالرشادعلىقائمبرنامجفاعلیةم).2015(هللاعبدالقحطاني،-
الجامعةمجلةالسعودیة.العربیةالمملكةفيالتمریضمھنةفيالعاملینلدىالنفسیة

ص)،23(ج)،4(عبغزة،اإلسالمیةالجامعةوالنفسیة،التربویةللدراساتاإلسالمیة
113-133.

الرسالة.مؤسسةالریاض:القرآن.تأویلفيالبیانجامعم).2000(محمدالطبري،-
الزوجیةالمشكالتلخفضبالواقعارشاديبرنامجفعالیةم).2020(ماھرالمجدالوي،-

ص)،26(ج)،1(عوالدراسات،للبحوثالمنارةمجلةالمتزوجات.منعینةلدى
283-310.

خفضفيبالواقعالعالجفاعلیة).2020(نوریةالخرافي،غادة،وعید،تھانيالمطیري،-
مجلسالكویت،جامعةالتربویة،المجلةالمتوسطة.المرحلةطالباتلدىالتنمرسلوك
.55-17ص)،34(ج)،135(عالعلمي،النشر

لدىاألسريباألمنبالشعوروعالقتھالمسؤولیةتحمل).2021(ختامالنبراوي،-
اإلسالمیةالجامعةمجلةعمان،فياألسريوالتوفیقاإلصالحمدیریةمراجعات
.552–533ص)،29(ج)،4(عوالنفسیة،التربویةللدراسات

قرآنیة.دراسةاألنبیاء:قصصضوءفيالناسمعالتعاملمفھومم).2013(مزیدزیارة،-
اإلسالمیةالجامعةوضوابطھ،المعاصراإلسالميالعملآفاقالدوليالمؤتمرأعمال
.606-572ص)،12(عوالقانون،الشریعةكلیةاإلسالمیة،الجامعةبغزة،

عینجامعةالنفسي.اإلرشادمجلةبالواقع.للعالجنظریةتوجھاتم).2010(محمدحسن-
.145-131ص)،26(عالنفسي،اإلرشادمركزشمس،

بأسالیبوعالقتھااألبناء)نظروجھة(منلألبناءالوالدیةاإلساءةم).2017(ثریاحسین،-
.780-747ص)،26(عالنفسیة،البحوثمركزالوالدیة،المعاملة

"دراسةاألبناءعنداالجتماعیةالشخصیةتكوینفيالوالدیندور).2011(باسمةحالوة،-
ص)،27(ج)،3(عدمشق،جامعةالتربیة،كلیةدمشق،جامعةمجلةدمشق.فيمیدانیة

1-88
وتطبیقاتھالنظریةمفاھیمھالواقعيالنفسيالعالج).1997(الرحمنعبدسلیمان،-

)،14(ج)،14(التربیةكلیةقطر،جامعةالتربیة،كلیةحوالیھومدرسیا.أسریااإلرشادیة
.627-579ص

الكریمالقرآنمنھج)،2020(محمدالغنام،كمال،النبي،عبدمحمد،اللطیف،عبد-
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