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حتديد اختيار الدين لألطفال، من بني األديان العائلة واألسرة يف . "0200من عام . 24002280عبد احلكيم 
 "تشكيل اجلهود السكينة

  املاجسترية   Chكاترة احلاجة مفدة د ال
 اختيار العائلة والدينية بني األديان، واألسر السكينة: الكلمات الرئيسية

القضايا اليت . الدراسة على خلفية ، والزواج بني األديان يف بعض األحيان إىل اجلدل يف أوساط اجلمهورهذه 
اآلباء جيب أن . تنشأ عند والدة الطفل يف األسر بني األديان، فإن األطفال يف حتديد درجة من االرتباك يف اختيار دينه

نتباه ملستقبل أوالده، وينبغي التأكيد على أن من قبل األطفال هو  ال تتدخل يف اختيارات األطفال الدينية، واآلباء اال
اذا كنت تفعل سيئة أو . كيف يفهم كل سلوك أو عمل صاحلا سوف حتصل على استجابة جيدة من البيئة كذلك

 .الشر، فإن الشر احلصول على أي حال

لدين ألطفاهلم، فضال عن حتديد هذه الدراسة هتدف إىل وصف كيفية اآلباء من خمتلف الديانات يف حتديد اف
يف حني أن اهلدف من البحث هو بني األديان . اختيار الدين لألطفال األسر بني األديان ميكن حتقيق السكينة األسرة

 .األزواج األسر

يف . باستخدام هنج نوعي وصفي( حبث ميداين)طريقة من هذه الدراسة، وذلك باستخدام البحوث امليدانية و 
مث مت حتليل البيانات اليت مت احلصول . ب مجع البيانات، واستخدم الباحثون أسلوب املقابالت والوثائقحني أن أسالي

 .عليها باستخدام أسلوب حتليل نوعي وصفي

نتائج هذه الدراسة، استنتج الباحثون، أوال، هناك جمموعة واسعة من أمناط اآلباء يف حتديد خيار األطفال من 
ب كل من اآلباء واألمهات إىل . أحد الوالدين إلعطاء احلرية ألطفاهلم يف اختيار الدين: ىالدين، من بني أمور أخر 

إجبار األطفال على اتباع دينه، حىت األطفال مع اآلباء من خمتلف الديانات، وثانيا، حتديد اختيار الدين لألطفال من 
اختالف يف الدين ال تزال السكينة، متيزت مع  األسر يف مجيع أحناء عائلة حتقيق السكينة، من بني أمور أخرى، وجود

وجود منط من التواصل اجليد لآلباء واألمهات، واألطفال الذين لديهم بالفعل احلرية لتعريف الدين، ومسؤولية الوالدين 
سواء كان ذلك يف شكل من أشكال العبادة، فإهنا تبدو بعد بعضها البعض، واحرتام . يف تربية األطفال لتكون جيدة

اختالف الدين ال السكينة، ألنه يشعر باإلحباط ( ب. )بعضهم البعض أو شكل من أمناط االتصال بني أفراد األسرة
حبيث أمناط االتصال بني أفراد األسرة له . واحدا من األسباب من أفراد األسرة مع أطفاهلم اختيار خمتلف الديانات

 .حدوده


