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 ملخص الدراسة:

الصالحة في التصور التربوي اإلسالمي،  الكشف عن منظومة كفايات الوالديةهدفت الدراسة إلى 

أن كفايات الوالدية  ،المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم ما توصلت إليهالباحثتان استخدمت  ؛ولتحقيق ذلك

تعالى. التي تمكن الوالد من إعداد أبنائه وفق منهج هللا  األبويةالصااااالحة هيم م موق القدرات والمهارات 

وأن هذه الكفايات منها ما يتعلق بالم ال الديني المتمثل باسااتشااعار مسااتولية تربية األبناه، ومنها ما يتعلق 

بالم ال الخلقي القائم على امتالك الصفات الخلقية التي ال يمكن تربية األبناه تربية صحيحة إال بوجودهام 

لمتخصاااو، والقا اااية بتااارورو تحلي الوالد بقوو كالصااابر والرحمة، ومنها ما يتعلق بالم ال التربوي ا

الشاااااااخصاااااااية، وامتالك المعارز التربوية الالصمةم كالعلم بخصاااااااائو  مو األوالد ومت لباتها، والعلم 

 باستراتي يات التربية وأساليبها.

 ااارورو تتااامين ما تمخل عن الدراساااة من كفايات في  ،هذا ومن أهم ما توصاااي به الدراساااة

م، ل ورش تدريبية، ودورات عملية تسااااااعد الوالدين في حسااااان التعامل م  أوالدهبرامج تدريبية من خال

 وتربيتهم تربية إسالمية.

 .م كفايات الوالد الصالح، التربية اإلسالميةالكلمات المفتاحية

    Abstract               

            The aim of the study was to reveal the system of competencies for good 

parenting in the Islamic educational perception, and to achieve this; the two 

researchers used the descriptive and analytical approach.  The most important 

findings of what the study has reached are that the competencies of good 

parenting are:  

The group of parental abilities and skills that enables a parent to prepare his 

children according to     

 the approach of God Almighty. These competencies include what is related to 

the religious field represented by sensing the responsibility of raising children, 

and what is related to the ethical field that is based on possessing moral qualities 

that children cannot be properly raised without them  such as patience and 

mercy, and some of them are related to the specialized educational field in 

which  the father should have the power of personality  and  the necessary 

educational knowledge  such as the knowledge of the characteristics  and  
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requirements of children's development, and knowledge of parenting strategies 

and methods.  

One of the most important recommendations of the study is the necessity to 

include the competencies that resulted from the study in training programs 

through training workshops and practical courses that help parents in dealing 

well with their children and educating them in an Islamic way. 

Key words: Competencies of the Righteous Father, Islamic Education 

 

 المقدمة

لقد جعل هللا تعالى بين الناس صاااااااالت تقربهم من بعتاااااااهم البعل، وتحملهم مساااااااتوليات ت اه 

ِسُموَن  مبط بحاجة اإل سان ألخيه اإل سان، قال هللا تعالىبعتهم البعل. فمن الصالت ما يرت أَُهْم يَْق

َسْمنَا بَْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم فِي الَحيَاوِ الدُّْ يَا َوَرفَْعنَا بَْعَتُهْم فَْوَق  َرْحَمةَ َربَِِّك  َْحُن قَ

ا يَْ َمعُونَ بَْعٍل دََرَجاٍت ِليَتَِّخذَ بَْعُتُهْم بَْعًتا ُسْخِريًّا َوَرْحَمةُ َربِِّ   َك َخْيٌر ِممَّ

دٌ  تعالىم قال هللا ،ومنها ما يرتبط برحمة المساااااالم بلخيه المساااااالم، [32 ميةاآل ،الزخرزسااااااورو ] ُمَحمَّ

دَّاُه َعلَى الُكفَّاِر ُرَحَماُه بَْينَُهمْ  وُل هللاِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَدااِ ، [29 ميةاآل ،الفتحسااورو ] َرسااُ

في وجوده في الحياو الد يا من خالل التوالد، والتي ينشل عنها  ابمن كان سببً ومنها ما يرتبط بعالقة اإل سان 

[. وقال هللا تعالىم 3 ميةاآل ،البلدساااااورو ] َوَواِلٍد َوَما َولَدَ م قال هللا تعالى القربىالنسااااات وصاااااالت 

 َوَجاَهدُوا َمعَُكْم فَلُولَئَِك ِمْنُكْم َوأُولُواْ األَْرَحاِم َوالَِّذيَن آََمنُوا ِمْن بَْعدُ َوَهاَجُروا

ْيٍه َعِليمٌ  ُهْم أَْولَى بِبَْعٍل فِي ِكتَاِ  هللاِ إِنَّ هللاَ بُِكِلِّ دااَ  ميةاآل ،]سااورو األ فال بَْعتااُ

75]. 

وصااااالة الرحم أصااااالها الزوال اإلساااااالمي الصاااااحيح الذي ينتج عنه صاااااالتم الوالدية، والبنوو، 

. فالوالدية ثمرو  ا ااااااا ة من ثمار الزوال الشااااااارعي، التي تبلورها ف رو ، وغيرهاعمومة، والختولةوال

 اإل سان، وتدعمها دريعة اإلسالم بما حددته من حقوق وواجبات لق بيهام الوالدين، واألبناه.

األبوية التي  والوالدان ال يساااات يعان القيام بواجباتهم المسااااتولة أمام األبناه إال إذا أدركوا الو يفة

بشااااارائعه الحكيمة التي ترتقي بقدرو الوالدين على إ تال جيل  وعزصها ،الساااااليمةوهبهم هللا إياها بف رتهم 
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صااالح في ذاته، متثر في أمته اإلسااالمية، وهذا يحتال إلى تسااليح الوالدين ب ملة من كفايات الوالدية التي 

  حاول الكشف عنها من خالل هذه الدراسة.

 الدراسة وأسئلتها:مشكلة 

 تتبلور مشكلة الدراسة من خالل األسئلة اآلتيةم

 ما مفهوم كفايات الوالدية الصالحة؟ .1

 ما مقومات الوالدية الصالحة؟ .2

 ؟في التصور التربوي اإلسالميكفايات الوالدية الصالحة ما أبرص  .3

 أهداف الدراسة:

 تتمثل أهداز الدراسة فيم

 الصالحة.يات الوالدية بيان مفهوم كفا .1

 استنتال مقومات الوالدية الصالحة. .2

 في التصور التربوي اإلسالمي.الصالحة الكشف عن الكفايات الوالدية  .3

 :أهمية الدراسة

 ، والمتمثلة في كون الدراسةم توقعةالدراسة من أهمية  تائ ها الم أهميةتنب  

 اآلباه، بحيث يكون هذا التصور مستنب ً لكفايات الوالدية الصالحة المثالية ل اإسالميً  اعلميً  اتقدم تصورً  .1

، خاصاااة أن الدراساااات التربوية واالجتماعية في هذا التصاااور التربوي اإلساااالميبشاااكل مبادااار من 

  .-حست اطالق الباحثتين–الم ال لم تقدم تصوراً متكامالً لكفايات الوالد في األسالم وأ واعها 

 للفئات والشرائح اآلتيةم  اومفيدً  امهمً  اتشكل الدراسة مصدرً  .2

الصااافات التي ينبعي على و القدرات والمهارات لم موق اعلميً  اتصاااورً سااالمة؛ إذ تقدم األسااارو الم -

 .في األسرو المسلمةامتالكها واالقتناق بها الوالدين 

ساااالمة، عاتقها مسااااتولية توجيه األساااارو المالتوجيهية التي تلخذ على المتسااااسااااات اإلردااااادية و -

صااة إذا تساالل الخلل إليها، من مثلم المساااجد في الوعش واإلرداااد، ومتسااسااات خا، وإصااالحها

 ظمات حماية األسرو.ومناإلصالح األسري التابعة للمحاكم الشرعية، 

، بحيث بشااكل خا  األسااريالتربوي بشااكل عام، والم ال الباحثين والمتخصااصااين في الم ال  -

 حول ركن األسرو األساسم الوالد والوالدو. لهم لمزيد منن الدراسات تكون هذه الدراسة ا  القةً 

 االتي تعنى بتدريس قتااايا األساارو، وتربية األجيال، حيث تقدم الدراسااة تصااورً  واألقسااامالكليات  -

 لكفايات المربي التي تعينه في تربية األجيال تربية صالحة للعيش في صما هم ومع ياته. ا ظريً 

 حدود الدراسة:
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حدودها المو اااوعية على ثالثة م االت من الكفايات هيم الكفايات الدينية،  تقتصااار الدراساااة في

 والكفايات الخلقية، والكفايات التربوية المتخصصة.

 منهج الدراسة: 

 تسلك الدراسة المنهج الوصف التحليلي من خالل الخ وات اآلتيةم

في المراج  التربوية جم  المعلومات الخاصاااااااة بالوالد وما يتعلق به من صااااااافات وجوا ت مبثوثة  .1

 المختلفة.

في  اااوه ما جاه في كتت  ااصاااة بالوالد، وفهمها فهمً اساااتقراه اآليات واألحاديث النبوية الم هرو الخ .2

 .، ودروح الحديثسيراالتف

يقف على متااامين الوالدية الصااالحة  اتربويً  تحليل اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الم هرو تحلياًل  .3

 و  الشرعية.التي تحملها النص

كفااياات الوالادياة الصااااااااالحاة في م ااالتم الاديني، واألخالقي، والتربوي منظوماة التصاااااااور لتقاديم  .4

 المتخصو.

 الدراسات السابقة:

هادفات إلى بيااان حقيقااة التاالهياال الوالادي من منظور تربوي  ،( بادراسااااااااةٍ 2020قاامات ال بور  

يبة تعليمية لعملية التلهيل الوالدي، وذلك من إساااااالمي، والكشاااااف عن الت بيقات التربوية المتمثلة ببناه حق

خالل المنهج الوصااافي التحليلي. ومن أبرص النتائجم أن التلهيل الوالديم الممارساااات واألسااااليت وال رق 

والوسائل المتعلقة بالقدرو لدى الوالدين للتعامل م  أفراد األسرو بكفاهو إلعداد جيل صالح، وكان من أبرص 

لديم آليات اللزوم مثل العدل والقدوو الحسااااااانة، وآليات الت نت مثلم احتدام الخالفات آليات التلهيل الوا

 الزوجية أمام األبناه.

هدفت إلى بيان مفهوم التلهيل الوالدي وأهميته من  ،( بدراسااااةٍ 2019وقد قام الرفاعي والرفاعي  

الدية الموافقة لمراد هللا منظور تربوي إساااااااالمي، واقتراح جملة من صااااااافات اللزوم والت نت للتربية الو

تعالى، وذلك من خالل المنهج األصاااااولي واالساااااتنباطي، ومن أهم ما توصااااالت إليهم أن التلهيل الوالديم 

ألجيال واسااااتقرار  ،التخ يط الواعي واإلعداد للكفاهو الوالدية بما يتاااامن تحقيق غايات التربية الصااااالحة

لزوم للتلهيل الوالديم تكوين مثل أعلى، وبناه متمايز األسااااارو وفق منهج هللا تعالى. ومن أبرص صااااافات ال

ومشترك لحدود األسرو وقوا ينها. ومن أبرص صفات الت نت للتلهيل الوالديم إهمال م ال التربية اإليما ية 

 لألبناه، وا عدام العدالة.

الخ ل هدفت إلى الكشف عن عالقة أساليت المعاملة الوالدية ب ،( دراسةٍ 2010كما أجرى سعايدو  

والتحصايل الدراساي، وذلك من خالل المنهج المساحي التحليلي. ومن أهم ما توصالت إليه الدراساةم وجود 
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عالقة بين أسااليت المعاملة الوالدية ومساتوى التحصايل الدراساي، ووجود عالقة ارتباطية إي ابية  اعيفة 

ية لدى اإل اث، ووجود بين التحصاااايل الدراسااااي والخ ل في  ل األساااالو  التساااال ي لدى الذكور، وساااالب

 عالقة إي ابية متوس ة بين التحصيل الدراسي في  ل األسلو  الديمقراطي.

الوالدية لة ى مدى العالقة بين أساااااليت المعامهدفت إلى التعرز عل ،( بدراسااااةٍ 2005  قام دااااحل

وقد كان  المسحي.اإلعدادية، وذلك من خالل المنهج الوصفي رحلة ى التفكير الناقد لدى طالبات المومستو

من أهم ما توصاالت إليه الدراسااةم أن مسااتوى التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة اإلعدادية منخفل، وأن 

 .االحزم  من أكثر أساليت المعاملة الوالدية ديوعً 

هدفت إلى الكشاف عن غريزو الوالدية المتمثلة باألمومة واألبوو في  ،( بدراساةٍ 2000وقام عللوه  

قرآ ية، من خالل منهج التفسااير المو ااوعي. ومن أهم ما توصاالت إليه الدراسااة أن طلت الذرية اآليات ال

الصااااالحة أمر مشااااترك بين األ بياه والصااااالحين من بعدهم، وأن البيت القاعدو األولى في الصااااالح، وأن 

اختيار  كان ذلك بإساااااهو سااااواهً  ؛عقوق الوالدين يكثر في البيوت التي قصاااارت في حق من حقوق أوالدها

 الوالدين، أو بالتلديت والتربية.

 تعقيب على الدراسات السابقة

الدراسات  م تشترك الدراسة الحالية ي د أن  ،ت السابقة ومتامينهاإن المتدبر في  تائج الدراسا

في اعتبار الوالدية غريزو  (2000  عللوهدراساااااة م حيث تشاااااترك م  الساااااابقة في بعل مفاهيمها العامة

في التلكيد على  اااارورو االرتقاه  (2020  وال بور ،(2019  بشاااارية، وم  دراسااااة الرفاعي والرفاعي

 بالكفاهو الوالدية.

أدااااارت إلى الكفاهو الوالدية من  ،(2020  (، وال بور2020  إال أن دراسااااة الرفاعي والرفاعي

فات ينبعي اال ها ال تنصااااااات في دائرو خالل التخ يط الواعي، وذكر صااااااا ها، وأخرى ينبعي ت نب لتزام ب

 الكفايات الوالدية التي أكدتها الدراسة الحالية.

( في بيان بعل جوا ت 2010  ، وسعادو(2005  دحلدراساتم م  الدراسة الحالية كما تشترك 

ي ابية والسااااااالبية على المعاملة الوالدية اإلي ابية، وإن كا ت هذه الدراساااااااات تبين أثر المعاملة الوالدية اإل

 من خالل دراسات مسحية. اعلميً  تحصياًل  وأ اعلميً  اأو تفوقً ، اكان تفكيرً  سلوك اإل سان سواهً 

فإن الدراساااااااة الحالية تتفرد في بيان منظومة متكاملة من الكفايات الوالدية في م االتها  ،وعليه

 ؛بمص لحم "الكفايات الوالدية الصالحة". كما تتفرد في التصريح الثالثم الديني، والخلقي، والتخصصي

دقيق الداللة على المراد أكثر من مصاا لحم "التلهيل الوالدي"؛ وذلك ألن الوالدية ترتبط  اإذ يعد مصاا لحً 

 ب ا ت ف ري باإل افة إلى ال ا ت لو يفي.

 التعريفات اإلجرائية:
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من  امتمكنً  ام موعة القدرات والمهارات األبوية التي ت عل من الوالد أبً  كفايات الوالدية الصاااااااالحةم .1

 إعداد أبنائه وفق منهج هللا تعالى؛ للعيش في صما هم بكفاهو واقتدار.

 التصاااور التربوي اإلساااالميم م موق المفاهيم والمبادي والقيم المرتب ة بإعداد ال يل المسااالم، ابتداهً  .2

لم االتم اإليما ية، وال سااااامية، والعقلية، والنفساااااية، واالجتماعية، من بناه داااااخصاااااية األفراد في ا

 وا تهاه بإخرال أمة إسالمية خيرو في  وه ما جاه به اإلسالم.
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 مفهوم كفايات الوالدية الصالحة ومقوماتها: األول بحثالم

الل تعريف مصااا لح "كفايات الوالدية الصاااالحة"، ويقف على حقيقتها من خ ،يتناول هذا المبحث

 وذلك من خالل الم لبين اآلتيينم عبر عن حقيقتها،تمقوماتها التي  استنتال

 الصالحة كفايات الوالدية تعريف المطلب األول: 

 :: مصطلح الكفاياتأولً 

تَْكفَْيته أَْمرً  فَكفا ِيه،  االكفاية في اللعة من الفعل "كفى" "َكفَى يَْكِفي ِكفايةً إِذا قَاَم باألَمر. َويُقَاُلم اسااااااْ

تدل على  . وعليه فالكفاية لعةً (227-226 مهـااااا1414 ابن منظور،  كفَى فدلَّ َعلَى ااِلْكتِفَاِه ألَ ه ِمْن لَْفِظِه"

 القيام باألمر. 

م السااعة والقابلية والقدرو واإلمكا ات والمهارات، وهي على الكفاياتأما في االصاا الح فيدل لفش 

 خزعلي والمومني،  أو تعليم ،الفرد إذا حصااال على أ سااات تدريتأفتااال مساااتوى يحتمل أن يصااال إليه 

قان، يتكون من مهمات ومعارز  (.559 م2010 قدرو على أداه سااااااالوك يتدى بدرجة من اإلت أو هيم ال

 .(94 م2015يوسف، والتقويم  وات اهات، وتكون قابلة للقياس 

 سبها الفرد بالوعي والمعرفة والتدريت.يكت والمهارات التيم م موعة القدرات ااص الحً  وعليه فالكفايات

 :الوالد: مصطلح اثانيً 

معنى لفش "األ ؛ إذ ال ا فكاك لهذين إذا اقترن بالبحث عن إال  "الوالد"قة معنى لفش حقيال تكتمل 

 .ا، أو اص الحيً اكان ذلك المعنى لعويً  اللفظين عن بعتهما في المعنى، سواهً 

ِلدَوم األَُ ،ليدل على  الوالد في اللعةلفش  لقد جاه ِلدَانِ وهما  األُمُّ، والَوا  (.24مد.ت الزبيدي،  الَوا

وعلى من كان  ،وي لق على العم وعلى صاحت الشيه ،الوالد وال د لفش األ  في اللعة علىيدل في حين 

ا ويقال فالن أبو التاااايف وأبو األ ااااياز إذا كان كريمً  ...ا في إي اد داااايه أو  هوره أو إصااااالحهسااااببً 

 ،وبلبي أ ت أفديك بلبي ،ويقال هلل أبوك في معرض المدح والتع ت ،وفالن ابن أبيه إذا دااابه أباه ،ام عامً 

 .(4 م2004م  اللعة العربية،  م  رويقال ال أ  له في موا   التع ت والحث والزج

 ي د ما يلتيم ي اللعوية للفظيم الوالد، واأل  والمتلمل في المعا

 في وجود الولد كالوالد، وال د، والعم. اأو سببً  ىم من كان أصاًل عللفش "األ " ي لق  .1

في وجود الشيه أو  هوره أو إصالحه، فلبو التيف القائم  اعلى من كان سببً  "األ "لفش كما ي لق  .2

 على رعايته و يافته.

  ي لق لفش "الوالدان في اللعة علىم األ ، واألم، وكل منهما والد. .3

مة وقاد جااه لفش "الوالادين" في القرآن الكريم ليادل على األ  واألم،  م  الميال ل هاة األم، فاالكل

التوصاية والمعفرو والدعاه واالحساان فآيات مشاتقة من الوالدو، والتي هي من صافات المرأو دون الرجل. 

ْينَتعالىم هللا قال . ليتناست ذلك م  فتل األم صرحت بلفش "الوالدين"؛  ا اإِلْ َساَن بَِواِلدَْيهِ َوَوصَّ
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قال و ،(83اآليةم  البقروم سورو  َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسا ًا تعالىمهللا (، وقال 8، اآليةم العنكبوتسورو  

ا َوِلْلُمْتِمِنيَن تعااااالىم هللا  َل َبْيِتَي ُمْتِمنااااً دَيَّ َوِلَمْن دَخااااَ ِ اْغِفْر ِلي َوِلَوالااااِ َر ِّ

  . (28اآليةم   وحمسورو    تَِزِد الظَّاِلِميَن إاِلَّ تَبَاًراَواْلُمْتِمنَاِت َواَل 

جاه لفش "األبوين" في القرآن الكريم ل األ  واألم، م  الميل ل هة األ ، ألن دل على يفي حين 

صرحت واريث وتحمل المستولية والتبعات الم. فآيات الكلمة مشتقة من األبوو، التي هي لأل  وليست األم

دُسُ تعالىم هللا قال . ليناست ذلك األ "، ين"األبولفش ب سورو   َوألَبََوْيِه ِلُكِلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ

ينَاا أَْن وقاال هللا تعاالىم  (.11اآلياةم النساااااااااهم  اَن أَبََواهُ ُمْتِمنَْيِن فََخشاااااااِ ا اْلعاَُلُم فَكاَ مَّ َوأَ

ا دََخلُوا َعلَى  ، وقال هللا  تعالىم(80اآليةم  الكهفمساااااااورو   يُْرِهقَُهَما ُطْعَياً ا َوُكْفًرا مَّ فَلَ

 (.  99 اآليةم يوسفم سورو  يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبََوْيهِ 

من الوالدو الساااااتبقاه ما يتوق  ذهابه بظهور صاااااورو منه تخلف والوالد في االصااااا الح مشاااااتق 

وال د أو األ   أو األ واألبوان األ  واألم  ،األ  الوالديدل علىم و"األ " في االص الح  . وعهصورو 

 .(1990، المناوي ( هورها إلي اد ديه أو إصالحه أو والعم أو األ  والمعلم وكذا كل من كان سببً 

البيولوجي الخاا  بااإل  اا ،  هيم المعنىة معاا ي بوو تتمحور حول ثالثااألن أمولاد ورز يرى و

 (.1993  صار،األسرو  والمعنى النفسي الخا  بو يفة األبوو، والمعنى الرمزي الخا  بالرجل حامل اسم 

وعند التلمل بكل من مصااا لحيم الوالد، واأل    د أ هما مصااا لحان متصاااالن ال م ال ال فكاك 

لهما عن بعتااهما يشااكالن حالة اسااتثنائية، ، وأن ا فصااا-خاصااة في الحاالت ال بيعية–أحدهما عن اآلخر 

 وبيان ذلك من خالل النقاط اآلتيةم

بوجود الولد؛ فالوالد من تساابت بحمل الوالدو، والوالدو من  ام كل من كان سااببً ايقصااد بالوالد اصاا الحً  .1

 حملت وو عت.

فهو  اعاية ذكرً كان الذي يتعهد بالر اإلصالح والرعاية، سواهً م من تولى الولد با الحً يقصد باأل  اص .2

 األم. يأ ثى فه تاأل ، أو كا 

في وجود الولد بزوال داارعي صااحيح، وكان الولد  ا؛ أل ه من كان سااببً االوالد في األصاال والحقيقة أبً  .3

 ثمرو هذا الزوال، وبوجوده وق  على عاتق الوالد الرعاية والتربية.

الوالد فيكونم كل من عمل على تربية  األ  غير الوالد يكون في الحاالت االساااااااتثنائية التي يعيت فيها .4

 كافل اليتيم، وغيره.العم المربي، و، كاإن لم يكن والدً ه، والولد ورعايت
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تربيتهم م موعة من ذي يرعى أوالده ويربيهم، ويحتال في والمقصااود في هذه الدراسااة الوالد األ  ال .5

ً وتعينه في تربية األوالد في العالم المعاصرالكفايات التي تساعده   . ، سواه كان أباً أو أما
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 :الصالحةكفايات الوالدية : مصطلح اثالثً 

وصاااف وتصاااريح القرآن الكريم ب ، والوالد،ياتالكفاالساااابق لكل من مصااا لحيم  وبعد التعريف

اِلًحا األ  بالصااالح في قوله تعالىم ، وذلك باعتبار ]82، اآليةم الكهفسااورو [ َوَكاَن أَبُوُهَما صااَ

 . (1964ابن الخ يت، الساعة  صالح اآلباه ينف  األبناه إلى قيام 

والمهارات األبوية التي ت عل القدرات م م موعة الصاااااااالح يمكن القول أن كفايات الوالدف ،وعليه

فاااألبوو  داد أبنااائااه وفق منهج هللا تعااالى؛ للعيش في صمااا هم بكفاااهو واقتاادار.إعاامن  امتمكنااً  امن الوالااد أبااً 

الصااااالحة ليساااات أبوو متمثلة في صااااالح الوالد وحده، إ ما هي صااااالحة بما تمتد به إلى الولد من صااااالح 

 ا، بحيث يكون إ سا ً غرس القيم اإلسالمية األصيلة في  فسه، وبناه سلوكه وتعديلهيحصل به رعاية الولد و

 يعم خيره ليت اوص ذاته إلى كل ما حوله.  اصالحً 

تربية م من تربية األوالد من القدرات والمهارات ما يمكنه اأن يمتلك يني للوالدمن هنا كان ينبع

 صالحة، وأن يراعي في هذه التربية تحديات الزمن الذي يعيشه األوالد.

 المطلب الثاني: مقومات الوالدية الصالحة

ي، وعمل إحسااااس  فساااحالة اجتماعية يعيشاااها اآلباه، تعبر عن الصاااالحة في حقيقتها إن الوالدية 

 كامنة في مقومين رئيسين هماموالدية أبوية متفاعل بين القلت والعقل وال وارح، فهي 

 : مقوم الفطرةأولً 

(م "ثبت بداللة الكتا  والسنة 16 م1980  األبوو واألمومة إحساس  فسي ف ري، يقول صالحتعد 

والوالدين من العاطفة، فمن اكتنه وجو  صلة الرحم، واستحقاق الثوا  بها، وأقواها ما يكون بين األوالد 

 ي د في  فسااااه دواعي ف رية تدفعه إلى العناية بتربيته حتى يكون رجاًل  ،الساااار في ع ف األ  على ولده

ا مثله، فهو ينظر إليه كنظره إلى بعل أعتائه، ويعتمد عليه في مستقبل أيامه، وي د في  فس الولد دعورً 

 تلديبه، وعنوان درفه".  وقوام بلن أباه كان منشل وجوده، وممد حياته،

ية  لد ناه، هي التي تبني الوا باألب عاطفي التي تربط اآلباه  لذرية، والصاااااااالت ال إن معا ي حت ا

جود األبناه في حياو اآلباه بشرى وووالبنون صينة الحياو الد يا".  الحقيقية لدى اآلباه، قال هللا تعالىم "المال

الىم "يا صكريا إ ا  بشاارك بعالم"، وهم هبة هللا وقرو العين في الحياو الد يا بشاار هللا بها األ بياه، قال هللا تع

عالىم  َنا ِلْلُمتَِّقيَن ﴿قال هللا ت وَ أَْعيٍُن َواْجعَْل َنا قُرَّ اتِ يَّ َنا َوذُِرِّ َنا ِمْن أَْصَواِج َهْت لَ َنا  َربَّ

ف عند م رد الشاااعور النفساااي، إ ما حت الولد والذرية ال تقف رو و، ]74ساااورو الفرقان، اآليةم [ ﴾اإَِمامً 

والدافعية وحدها ال تكفي، إ ما ينبعي قيام بمساااااااتولية العناية والتربية، تولد عند الوالد دافعية  حو التتعداه ف

 حسن إعداد الوالد وتنمية مهاراته وقدراته التي ترتقي به للقيام بهذا الدور بكفاهو.
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 : المقوم الوظيفي التفاعلي اثانيً 

يعد الوالدان مصدر الحماية واألمان لألبناه خاصة في مرحلة ال فولة التي ال يست ي  ال فل فيها 

أن تكون المرأو أمام هي تلك الرغبة العامتاااااة التي تلتي عند (م "16 م د.تيقول ال بورت حماية  فساااااه، 

آن واحد. وليس من  إ ها رغبة واعية وغير واعية فيا بالخ ل. وعند البعل اآلخر مصاااحوبً  البعل بقوو

التروري فهمها على اإلطالق. إ ها ا دفاق من ال سم الذي يريد تحديد ال نس البشري. وا دفاق من القلت 

 ."يريد أن يع ي ويلخذ. وا دفاق من الروح التي تريد الخلود

دمة العالم داااابه الوحيد، الذي يتوق  منه إدااااباق حاجاته، وفي مقاألم بالنساااابة للمولود ال ديد  تعدو

ا ألهميتها في ت وير سااياقات النتااج هذه الحاجات تلتي حاجته للر اااعة والنظافة والهتاام والف ام،  ظرً 

 ثم عند ال فل والمراهق والشااا  والرادااد(، خاصااة وأن كل هذه الحاجات ترتبط ببعتااها  ،عند الر ااي 

 (.1993 صار،   الرئيسة.لذا على األم إدراك مقومات النمو  ؛ من إطار سياق الت ور العام

بلن عالقات ال فل األولى تكون بمثابة ح ر الزاوية في تكون  ،ويقر معظم المشاااتعلين بعلم النفس

لوليدهما من  ليبذالنوإن الوالدين . حول أصاااااول هذه العالقات از غالبً داااااخصااااايته، إال أن االختالز يترك

أجسااامهما وأعصااابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغالي في غير تلفف وال دااكوى، بل في 

 (.1992قن ار، يلخذان  وسرور كل هما هما اللذان غير ا تباه وال دعور بما يبذالن، بل في  شاط وفرح 

 حو تربية األبناه ليسااااااات م رد إحسااااااااس  فساااااااي ف ري يحرك اآلباه  افالوالدية الصاااااااالحة إذً 

ورعايتهم، بل هو صيادو على ذلك و يفة تفاعلية بين اآلباه واألبناه تت لت من الوالدين امتالك القدرات 

 لتي تساعدهم في أداه هذه الو يفة. والمهارات ا

ليكو وا قادرين على إدارو ذواتهم  ة الصاااااحيحة التي بها يلخذ بليديهمبناهه الرعايأفالوالد ال يرعى 

 سابقا الذكر. نمقوميالمهما واجهتهم التحديات والمشكالت من خالل  ،هممستقبلفي 

 وأنواعهاكفايات الوالدية الصالحة مجالت الثاني:  ثحبالم

قدرات والمهارات عدد ال قادرو على  تت حة  ية صااااااااال ناه ترب ية األب لدان في ترب التي يحتاجها الوا

 للمبررات اآلتيةم  االمعاصرو  ظرً مواجهة التحديات والمشكالت 

على مساااااااتقبلهم؛ فاألبناه فلذات األكباد، وصينة الحياو  األبنائهم، وحرصاااااااً  اأن الوالدين أكثر الناس حبً  .1

األبناه، فحت  الد يا، ال يحلو العيش إال بالبشااااااارى بهم، فهم قرو العين، وق وز األمل والمساااااااتقبل.

على رعايتهم يدف  الوالدين  حو تربية األبناه بدقة وعناية في كافة م االت الشاااااااخصاااااااية  والحر 

اإل ساااااااا ية، وإعدادهم للتعامل م  جمي  م االت الحياو من حولهم. وهذا ال يلتي من فرات، بل يت لت 

إلى  كفايات(، تعينهم في بلورو حت األبناه والحر  عليهم  أن يكون الوالدان على قدرات ومهارات

 جيل صالح  باهي به األمم.
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، األمر الذي يقتتاي  ارورو او فسايً  اوتكنولوجيً  اريً وجود أخ ار تواجه األمة اإلساالمية وأبناهها فك .2

ولعل االمه وهي تواجه معها لحماية األبناه من ساالبياتها. "وعي اآلباه بهذه المخاطر، وحساان التعامل 

ا على اي اد كثر من الوالدين حرصااً أولوجية ال ت د تكنتحديات عظيمة سااياسااية واقتصااادية وعلمية و

 مركز " فتااال لهتاله االبناهأجل مساااتقبل أبن اح من قادرو على مواجهة التحديات  ،جيال ال ديدواأل

 .(2004دراسات المعرفية، 

الخا  بتربية ال يل الحاجة إلى التسااالح بتلك الكفايات باعتبار غاية التربية المتبلورو بمخرجها تظهر  .3

ذ أن تحقيق هذه العاية األرض بتحقيق العبودية هلل تعالى، إوهو جيل قادر على تحقيق خالفة  ،المسااااالم

 .اجيدً  اد آباه معدين إعدادً يت لت وجو

يمكن القول إن إعداد الوالد الصاااااالح، وتزويده بالكفايات الالصمة في  ،وفي  اااااوه هذه المبررات

وبيان م االتها وما ينبثق عن كل  ،هذا الزمان حاجة ال يمكن التعافل عنها. وهذه الكفايات تتعدد وتتنوق

 م ال من أ واق في الم الت اآلتية.

  الدينيةالوالدية الكفايات المطلب األول: 

لدية الدينيةم امتالك الوالدين القدرات والمهارات الالصمة الساااااااتشاااااااعار ويقصاااااااد بالكفايات الوا

 المستولية الدينية الخاصة بتربية األوالد، وتحمل أعباهها.

صالحين مصلحين في  ايق  على عاتق الوالدين مستولية تربية األبناه تربية صالحة، ت علهم أفرادً 

يَا ىم ـاااااااـاااااااقال هللا تعالات صما هم والتعايش معه، الم تم  الذي يعيشون فيه، وقادرين على تخ ي تحدي

َها  اُس َواْلِحَ اَروُ َعلَْي ُكْم َوأَْهِليُكْم َ اًرا َوقُودَُها النَّ ِذيَن آَمنُوا قُوا أَْ فُساااااااَ َها الَّ أَيُّ

َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْتَمُرونَ  وَن أَّ دَادٌ اَل يَْعصااااُ ورو ساااا[ َماَلئَِكةٌ ِغاَلٌ  دااااِ

 ،]6 ، اآليةمالتحريم

تتكد اآلية الكريمة على "وقاية األهل ]واألوالد[، بتلديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر هللا، فال 

واليته من الزوجات واألوالد وغيرهم ممن  يدخل تحتيسلم العبد إال إذا قام بما أمر هللا به في  فسه، وفيما 

 ( 560 د.تم السعدي،  "وتصرفههو تحت واليته 

م " حن اآلن  د.ت(ول ق تكان ال بد من ا تباه الوالدين للزمن الذي يعيش فيه األوالد، يق ،من هنا

وجاهلية ، وجاهلية أخالق ،شاااااااري وجاهلية ت ،جاهلية م تم  م حن  عيش في جاهلية ،في موقف متعير

لرجل المتمن. إن عليه أن وهنا يتتااااااعف واجت ا ،وجاهلية ثقافة... ،وجاهلية آدا  ،وجاهلية  ظم ،تقاليد

يقي  فسااه النارث ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا التااعط الساااحق وال ذ  العنيفث فينبعي له أن يدرك 

 ثقل هذا الواجت ليبذل له من ال هد المبادر أ عاز ما كان يبذله أخوه في ال ماعة المسلمة األولى".
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ئُوٌل عَْن كُلُّكُْم رَ » جاه في الحديث النبوي الشااااريفموقد  ئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، اإِلَماُم َراقٍ َوَمسااااْ اقٍ، َوكُلُّكُْم َمسااااْ

ْيِت َصْوِجَها وَ  ِتِه، َوالَمْرأَوُ َراِعَيةٌ فِي بَ ئُوٌل َعْن َرِعيَّ ِلِه َوهَُو َمساااااااْ ُجُل َراقٍ فِي أَْه ِتِه، َوالرَّ ئُوَلةٌ عَْن َرِعيَّ َمساااااااْ

 . (5هم 1422،  البخاري «َماِل َسيِِِّدِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ  َرِعيَّتَِها، َوالَخاِدُم َراقٍ فِي

الحديث النبوي الشريف صريح في تحميل الرجل مستولية رعاية أهله، وتحميل المرأو مستولية ف

رعاية بيت صوجها، والرعايةم الحفش واألما ة، والمساااااااتوليةم إقامة الحقوق، وأهل الرجلم كل من تلزم 

 ة ر الوالدين أما. وعليه فإن اساااتشاااعا(406م 2006والخادم  العيني،  فقتهمم كالزوجة واألوالد، والوالدين 

 الكفايات المتمثلة فيما يلتيمأ واق تربية األوالد يت لت م موعة من 

 في تربية األبناءالوالدين إخالص : أولً 

من أهم القدرات اإليما ية التي ينبعي  ،إن اإلخال  هلل تعالى في كل عمل تربوي يقوم به الوالد

 من مقتتااايات اإلساااالم التي ال يقبل العمل إال به وعماًل  أن يتحلى بها في عمله التربوي. واإلخال  قواًل 

يَن َلهُ الِدِّيَن  (، قال هللا تعالىم59 م2003خ ار،   َوَما أُِمُروا إاِل ِليَْعُبدُوا هللاَ ُمْخِلصاااااااِ

َكاوَ َوذَِلَك ِديُن القَيَِِّمةِ  اَلوَ َويُْتتُوا الزَّ  .]5 اآليةم البينة،سورو [ ُحنَفَاَه َويُِقيُموا الصَّ

ينبعي على الوالاادين أن يقصاااااااادا وجااه هللا تعااالى في تربيااة األبناااه، وال يعفال عن التماااس النيااة 

تدف  الوالدين  حو تربية األبناه ورعايتهم، وأن يبتعيا  االخالصااة مهما كا ت الف رو اإل سااا ية السااليمة دافعً 

 األجر والثوا  في كل جهد مبذول للقيام بلعباه هذه التربية.

 األبناءتربية في : تقوى الوالدين اثانيً 

م امتثال أوامر هللا تعالى، واجتنا   واهيه حسااات ال اقة، وأصااالها في اللعةم اتخاذ وقاية تقيك مما والتقوى

ُكْم قااال هللا تعااالى(. 66م 2002الحريملي، وتحااذره  تخااافااه  ِذيَن آَمنُوا قُوا أَْ فُساااااااَ ا الااَّ ا أَيُّهااَ يااَ

اًرا  اَروُ َوأَْهِليُكْم  ااَ اُس َواْلِح ااَ ا النااَّ القاادرات ومن  ،]6ساااااااورو التحريم، اآليااةم [ َوقُودُهااَ

 الدالة على تقوى الوالدين في تربية األبناه ما يلتيموالمهارات 

اسااااتشااااعار الوالد مراقبة هللا تعالى في كل فعل يفعله؛ أل ه بذلك يصاااان  البيئة اإليما ية التي يعيش في  .1

  اللها األبناه.

والد قدوو صاااالحة لألبناه في جمي  مناداااط الحياو؛ األمر الذي يساااهل على األبناه االلتزام، أن يكون ال .2

 والتمسك بقيم اإلسالم ومبادئه.

التزام داااااارق هللا تعالى في تربية األبناه، بحيث ال يع ل داااااارق هللا تعالى مهما عصاااااافت به تحديات  .3

 د جيل قوي متمن باهلل تعالى. العصر، أو أحاطت به الفتن والمنكرات، وهذا يساهم في إي ا
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عدل اآلباه في معاملة األبناه ساااواه كان ذلك في الم االت النفساااية المعنوية، أو في الم االت المادية  .4

 الد يوية.

 بناء الوالد نفسه والرتقاء بها: اثالثً 

بنفسيهما، إن استشعار الوالدين مستولية رعاية األبناه، وتربيتهم تربية صالحة يت لت اعتناههما 

واالرتقاه بها؛ حتى يقومان بحمل هذه األما ة عن دراية ووعي من جهة، ويكو ا قدوو لألبناه من جهة 

من أهم م "(2019  عمر أخرى؛ مما يساااهم في   اح العمل التربوي، ويتتي حينئذ ثماره المنشاااودو. يقول

ا على ممارسته ه يعكس بشكل فاعل دومً ن يعتني المربي ببناه  فسه، ألن بناهه لنفسأقواعد البناه التربوي 

ا على الع اه درً عد من الشااااروط ال وهرية التي ت عله قايُ  ،التربوية، وعناية المربي بنفسااااه وتعاهده لذاته

ا من متدرات التراج  في عد متدرً يُ  ،و التباطت في االرتقاه بالنفس البشرية للمربيأوإن التوقف بفاعلية، 

 ."تراج  في مستوى التلثير والفاعليةمستوى الع اه، بالتالي ال

 ابلمر هللا، منتااااب ً  ايعني أن يقي  فسااااه النار بلن يكون ملتزمً وت ويرها إن ارتقاه الوالد بنفسااااه 

لعبئها، ومن هذه المسااتوليات رعاية  جمي  المسااتوليات التي كلفه هللا بها، وحاماًل  ابتااواب ه، مسااتشااعرً 

 يت صوجها وأوالدها.الوالد ألهل بيته، ورعاية الوالدو لب

 تقي بها من خالل ما يلتيموي ور الوالد  فسه وير

وذلك من خالل تكوين بنية معرفية تربية األبناه، ممارساااااااة عمله في امتالك المعرفة المناسااااااابة في  .1

، ومعرفة بمراحل القتايا الشرعية الترورية في حياو الفرد المسلممتكاملة ومتفاعلة خاصة بمعرفة 

 الذي يعيش فيه األبناه.وتحدياته النمو وحاجات كل مرحلة، وفقه الواق  

ثالوث المعرفي المكوِّ  لديةإن هذا ال ية الوا ية المعرف ي ،ن للبن قادرين على ترب لدين  ة األوالد ي عل الوا

من  لحاجاتهم في كل مرحلة لبيينالمراحل العمرية التي يمر بها األبناه، وم تربية إساااااالمية، مراعيين

 .بحيث يعيشون لزما هم الذي خلقوا فيه، مراحل  موهم

 . امتالك المهارات والخبرات الخاصة بتربية األوالد 2

تكمن مستولية الوالدين الخاصة بتربية األبناه في الع اه النفسي والعقلي وال سمي الذي يقدمه اآلباه 

الشاااااااعور الف ري باألبوو واألمومة، إ ما هو أمر و يفي يحتال لألبناه، وهذا الع اه ال يتلتى بم رد 

 .التدريت والممارسةيت لت إلى خبرات ومهارات 
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 بناءمناسبة لتربية األبيئة تربوية  ينالوالدتوفير : ارابعً 

توفير ويقصاااد بتوفير البيئة التربويةم إي اد المناأل األساااري العني بمقومات تربية األبناه. ذلك أن 

مل على الع ة، وتخلق عند األبناه دافعية لتقبل التربية وتعينهساااعد الوالدين في التربيالعنية يالتربوية  البيئة

 بمقتتياتها. فالوالدان هما المستوالن عن إي اد هذه البيئة بعناصرها الثالث، وهيم  

ل، ويحرمون الحرام، البيئة اإليما ية، بحيث تكون األساااارو تعيش أجواه إيما ية، يحل فيها اآلباه الحال .1

طبيعة اإلساااااالم التي تقتتاااااي قيام ال ماعة (م "7070 :1 ل يقول سااااايد ق تويت نبون المعاصاااااي، 

والتي يتحقق فيها وجوده الواقعي. فهو مبني على أساااس أن تكون  اإلسااالم،المساالمة التي يهيمن عليها 

واإلسااالم منه ها الكامل الذي  دااريعتها،واإلسااالم   ظامها،واإلسااالم  عقيدتها،اإلسااالم  ؛هناك جماعة

هذه ال ماعة هي المحتااان الذي يحمي التصاااور اإلساااالمي ويحمله إلى . تساااتقي منه كل تصاااوراتها

 ".سواه كما يحميها من فتنة اإليذاه ال اهلي،ويحميها من  عط الم تم   النفوس،

المساااالمة، تفسااااح الم ال أمام البيئة الثقافية بحيث يحر  اآلباه على توفير أجواه ثقافية في األساااارو  .2

  .العقل البشري إلطالق العنان في التفكر والتدبر والتلمل

وهذا يت لت من الوالدين أن يكو ا على قدر جيد من الثقافة، وأن يتعهدا أ فساااااااهما بالم العة والقراهو 

حلهم الدائمة، كما يعمالن على توفير الكتت والم الت والقصاااااااو المناسااااااابة ألبنائهم في جمي  مرا

 العمرية.

كلما سااهمت في  ،كلما ساادت الساكينة وال مل ينة البيت المسالمئة غنية بالساكينة والمودو والرحمة، فبي .3

 استقرار األبناه، ومن ثم توجيههم  حو التقدم واإلبداق.

 من هنا يق  على عاتق الوالدين الحفا  على أجواه الساااااااكينة والمودو والرحمة، وحماية األبناه من البيئة

التي بدورها ، والحقد والمكر، والمليئة بلجواه الصراأل، والسبا  والشتام، واألسرية المشحو ة بالبعتاه

 البيت ساحة حر  باردو  حيتها األوالد.ت عل 

 الخلقيةالوالدية الكفايات : المطلب الثاني

ة للقيام بلعباه الصمويقصااااد بالكفايات الوالدية الخلقيةم تحلي الوالدين بم موق الصاااافات الخلقية ال

 ، والسير بها بهدوه واتزان.التربية

 اصااااااالحً  ا، ثم باعتباره أبً أواًل  اينبعي على المربي أن يتحلى باألخالق الفا اااااالة باعتباره مساااااالمً 

. وهناك م موعة من األخالق التي تعد متصااااالة بشاااااكل مبادااااار بعملية تلديت اثا يً  بتربية أوالده مشاااااتعاًل 

مصاااااادر لآلباه في تربية األبناه، وهذه األخالق  امباداااااارً  اوتزكيتها، وتعد معينً األبناه وتهذيت  فوسااااااهم 

م عن النبي -ر ي هللا عنها–السيدو عائشة حديث  في-وسلمه صلى هللا علي–أثنى عليها النبي الخيرية التي 

ومن  .(309هـاااااااام 1423بن الب ال، ا"  صالى هللا عليه وسالمم "خيركم خيركم ألهله، وأ ا خيركم ألهلي–

  ما يلتيمالتي ينبعي على الوالدين التحلي بها  أخالق الوالدية الصالحةأهم 
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 دين أثناء تربية األبناءالالو : حلمأولً 

أو إساااهو األبناه، إ ما  الخ ل،واساا  الصاادر، ال يثيره كثرو وهذا الخلق يت لت من الوالد أن يكون 

 على حلماإلساهو. ومن أهم القدرات األبوية الدالة  ألخ اه، والبحث عن أسبا يسعى بشكل دائم لمعال ة ا

 ما يلتيم ينالوالد

 .تعافل أخ اه األبناه وعدم تسليط التوه عليها .1

  .عدم تتب  إساهو األبناهالعفو عن األبناه عند الخ ل، و .2

 كظم العيش عند تكرار الخ ل وكثرو حصوله. .3

 عي لذلك.امتالك النفس عن العتت من األبناه مهما كان السبت الدا .4

 األ او في التعامل م  األبناه؛ للتدرل بهم خ وو تلو الخ وو، ومرحلة تلو المرحلة. .5

 اآلباء باألبناء : رحمةاثانيً 

أَنَّ لين القلت. فقد جاه في الحديث  اد رحيمً إن الوالدية الصاالحة في اإلساالم تقتتاي أن يكون الوال

َر النَّبِيَّ  َروً ِمَن اْلَولَِد َما قَبَّْلُت اأْلَْقَرَق ْبَن َحابٍِس، أَْبصاااَ َن فَقَاَلم إِنَّ ِلي َعشاااَ لََّم يُقَبُِِّل اْلَحساااَ لَّى هللاُ َعلَْيِه َوساااَ صاااَ

لََّمم  لَّى هللاُ َعلَْيِه َوسااااَ وُل هللاِ صااااَ . (1808، د.تم مساااالم  «إِ َّهُ َمْن اَل يَْرَحْم اَل يُْرَحمْ »َواِحدًا ِمْنُهْم، فَقَاَل َرسااااُ

 اآلتيةموالمهارات امتالك القدرات  األسرو تقتتي من الوالدينوالرحمة في 

 الحنو على األبناه ومالطفتهم ب يت الكالم. .1

 التصاغر لألبناه واللعت معهم. .2

 بث روح الفكاهة والمماصحة في أجواه األسرو، دري ة أال يقلل ذلك من هيبة اآلباه. .3

 ناه واحتتا هم بشكل دائم ومستمر.تقبيل األب .4

 في الرتقاء بشخصية األبناءوالدين بر الص: اثالثً 

وهااذا ال ريق يحتااال إلى جهااد  تربيااة األبناااه طريق طوياال، ال يتتي ثماااره إال بعااد حين،إن 

اَلوِ َواْصَ بِْر َعلَْيَها اَل  َْسلَلَُك ِرْصقًا  َْحُن متاعف. قال هللا تعالىم  َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّ

 .]132سورو طــه، اآليةم [ ِللتَّْقَوى َْرُصقَُك َواْلعَاقِبَةُ 

، يحث أهله على أداه الفريتااااة، اإسااااالميً  اأن يحافش على بيته بيتً  ،إن أول واجبات الوالد المساااالم

حتى يكون أفراد البيت على درجة واحدو من االهتمام بالعبادو، وهذا يت لت الصاااااابر على إقامة الصااااااالو 

حتى تثمر مشااااااااعر  أوال بلولدان بيد األبناه  حو إقامة الصاااااااالو كاملة وتحقيق آثارها، بحيث يلخذ الوال

 (.1/4695د.تم   ق ت، لألمر بالمعروز، والنهي عن المنكر اوسلوك في  فوس األبناه، فتكون مصدرً 

وإن كا ت اآلية الكريمة صاااااريحة بالصااااابر واالصااااا بار على أمر األهل بالصاااااالو، إال أن ذلك 

يه كل اآلدا   اأ موذجً  ناه، إذ ينبعي يقاس عل ها في  فوس األب والمبادي والقيم التي يحاول اآلباه غرسااااااا
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ومن أهم  للوالدين التحلي بالصاابر أثناه تربية األبناه، وال يسااتع ال  هور النتائج، فيشااعر باليلس والفشاال.

 قدرات الوالدين التي تعبر عن الصبر ما يلتيم

طبيعية، أو  سااالوكياتكا ت  ساااواهً المزع ة، من سااالوكيات األبناه إمسااااك النفس عن كثرو الشاااكوى  .1

 منحرفة عن جادو ال ريق. سلوكيات

ال تع ت اآلباه، وفي بعل  بسااالوكياتإمسااااك النفس عن رف  الصاااوت أو معاقبة األبناه عند قيامهم  .2

منساا مة م  مت لبات  مو األبناه، إال أن اآلباه ينزع ون منها؛ بساابت  الساالوكياتاألحيان تكون هذه 

قيقتها، أو  تي ة  ااااعوطات معينة يعا ون منها، كتااااعوطات العمل، أو  ااااعوطات الحياو جهلهم لح

 االجتماعية.

 استشعار الوالدين الر ا والسرور من إصعال أبنائهم األطفال، وكثرو حركتهم في البيت. .3

ناه بعيدً  .4 ن االحكمة في التعامل م  مشاااااااكالت األب اه عن التوتر واال فعال؛ ألن األخ اه في حياو األب

خاصاااة و حن  عيش في صمان مليه بالتحديات التي تعصاااف -طبيعية ال بد من حصاااولها،  سااالوكيات

 باألبناه من كل جا ت.

 ةيتخصصالكفايات الوالدية ال: المطلب الثالث

بناه القدرات والمهارات المتخصااصااة في ةم امتالك الوالدين يتخصااصاايقصااد بالكفايات الوالدية ال

من اال حراز. وهذا التعريف يقتتاي ا شاعال الوالدين بالمهمة التربوية بشاكل داخصاية األبناه، وحمايتها 

رات الزمن الذي يعيش فيه مبادااااااار، وأن تكون الو يفة األبوية متمثلة بالع اه والتوجيه، ومواكبة ت و

يشااااااون من المعلوم أن لكل صمان رجاله، وينبعي تربية األبناه ليكو وا رجال صما هم الذي يعإذ أ ه األبناه. 

( إلى أن اآلباه يحتاجون في تربية األبناه ليعيشاوا 2014  . وقد أداار بكارون م  كل مع ياتهفيه، ويتعامل

في صما هم بكفاهو واستقامة إلى العيش في صمن األبناه، واالستفادو من معارفه وخبراته، واستخدام أفتل 

لدراساااااااات التربوية تاجات البحوث وا لد ومن أبرص . المتاح من   يات التربوية التي ينبعي على الوا الكفا

 امتالكها لتحقيق ذلك ما يلتيم

 والدشخصية ال : قوةأولً 

تت لت آباه أقوياه في ذواتهم، غير إن مكا ة الوالد في األسااارو وو يفته الرئيساااة في تربية األبناه 

 ،كان، أو غير ذلك اويم أبً على المتمن الق -صااالى هللا عليه وسااالم–مترددين، وال مهملين، وقد أثنى النبي 

لََّمم  لَّى هللاُ َعلَْيِه َوسااَ وُل هللاِ صااَ ِعيِف، َوفِي كُلٍِّ »قاَل َرسااُ ، َخْيٌر َوأََحتُّ إِلَى هللاِ ِمَن اْلُمْتِمِن التااَّ اْلُمْتِمُن اْلقَِويُّ

تَِعْن بِاهللِ َواَل تَْعَ ْز، َوإِْن أَصااااَ  ْيٌه، فَاَل تَقُْل لَْو أَ ِِّي فَعَْلُت َكاَن َكذَا َخْيٌر اْحِرْ  َعلَى َما يَْنفَعَُك، َواسااااْ ابََك دااااَ

ْيَ انِ  اَه فَعََل، فَإِنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل الشاااَّ وقوو داااخصاااية  .(2052د.تم مسااالم،   َوَكذَا، َولَِكْن قُْل قَدَُر هللاِ َوَما داااَ

 ثلة فيماآلباه تعني  رورو امتالك الوالدين م موعة من القدرات والمهارات المتم

 مف نة الوالد وفراسته .1
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وهذه القدرو تتيح للوالدين فرصة التعامل م  األبناه بوعي وحكمة، بحيث يقوم الوالد بتنشئة أبنائه 

وإعدادهم وهو مدرك الفروق الفردية بينهم، فيلبي احتياجاتهم ويتدي مت لباتهم كل بحسااااااات حاجته. وفي 

  باألسبا ام لقً  ابوعيه وحكمته فال ينزل عند م رد مت لبات األبناه، أو يتمن إيما ً  ا فس الوقت يكون قويً 

 خالل حياتهم اليومية.واألعذار التي يقدمو ها 

 مةالتربويالوالد بو يفته  وعي .2

قال هللا تعاالىم لد ه،  َلهُ  لقاد جعال هللا تعاالى وجود األبنااه في حيااو اآلباه هباة من  َنا  َوَوَهْب

ْسَحاقَ  يَّتِِه دَاُوودَ َوُسلَْيَماَن إِ  َويَْعقُوَ  ُكالًّ َهدَْينَا َو ُوًحا َهدَْينَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ذُرِِّ

نِين ى َوَهاُروَن َوَكذَِلَك  َْ ِزي اْلُمْحساااِ َف َوُموساااَ ساااورو األ عام، [ َوأَيُّوَ  َويُوساااُ

ألبناه مصدر السعادو فيها، إ ما وجودهم في في الحياو الد يا، وإن كان ا اليست ترفً وهذه الهبة . ]84اآليةم 

بذلك. وإن كا ت الكفايات الدينية التي أدار ا  كاماًل  ابمساتولية تربيتهم، واقتناعً  احياو اآلباه يت لت إحسااساً 

تتكد ال اقة العقلية التي سي ت اه األبناه، فإن كفاية االقتناق بالعمل التربوي تتكد اإلحساس النف اإليها سابقً 

ع اه  (67 م2003،خ ارألن التربية كما يشاااااااير  أن تتبلور عند اآلباه ت اه تربية األبناه؛ وذلك  ينبعي

 ال يست ي  أن يقدم هذا الع اه. فسي وروحي، وإذا كان الوالد غير مقتن  به، 

 مالوالد باألبناه بشكل متواصلعناية  .3

إن قوو الشاااااخصاااااية ال تعني رف  صاااااوت اآلباه على األبناه، أو القلق الدائم على األبناه، بل هي 

حر  دائم على األبناااه ألخااذ بااليااديهم  حو  مو آمن في اال تقااال من مرحلااة عمريااة إلى أخرى، وهااذا 

ة على الدعاه الحر  يتحقق بالرعاية الدائمة البعيدو عن المراقبة المبادااااااارو لألبناه من جهة، والمداوم

ناه واساااااااتوداعهم  عالىم عند هللا عز وجل، لألب اَلوِ َوِمن قال هللا ت َرِ ِّ اْجعَْلنِي ُمِقيَم الصاااااااَّ

يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاه  .]40 ميةاآل ،براهيمإسورو [ ذُِرِّ

َصلَّى هللاُ َعلَْيِه و  ِ ُسوُل أَّ َدكَّ َعْن أَبِي هَُرْيَروَ قَاَلم قَاَل َر ، اَل  ْستََ اُ  لَُهنَّ َسلََّمم " ثاََلُث دََعَواٍت يُ َو

م دَْعَووُ اْلَمْظلُوِم، َودَْعَووُ اْلُمَسافِِر، َودَْعَووُ اْلَواِلِد ِلَولَِدِه"  (. 1270د.تم  ،ابن ماجه  فِيِهنَّ

 

النبوي على أن دعوو فاآلية القرآ ية تقدم أ موذجاً عملياً في الدعاه لألبناه، في حين يتكد الحديث 

اسااااات ابتها وعدم ردها، وإدراك الوالدين لهذه النصاااااو  ي علهم الوالد لولده من الدعوات التي تعهد هللا ب

، يداومون على الدعاه لألبناه بالخير والصااااااالح مهما اعترى حياو األبناه من ا حرافات عن جادو ال ريق

 ً   دائماً في حياتهم اليومية والمستقبلية.وهذا  وق من العناية التي تكفل لهم   احاً وصالحا

 العلم والمعرفة التربوية امتالك الوالدين : اثانيً 



19 
 

إن الوالدية الصالحة تت لت من اآلباه التسلح بالمعارز واألفكار والخبرات التي تعينهم في مسيرو 

مر الذي يقتتاااااااي من تربية األبناه، وهذه األفكار والخبرات مت ددو بت ور الزمان، وتعير المع يات، األ

 الوالدين امتالك المعرفة الكافية والثقافة الواسعة الخاصة بالم االت اآلتيةم

الكافية حول مساااارات تربية األبناه. وهذا يت لت من الوالدين إدراك أن تربية األبناه امتالك المعارز  .1

البنائي القائم على بناه القيم والمفاهيم والمبادي في  فوس  المساااااااار مهيفي حقيقتها ثالثة مساااااااارات 

لوقائي القائم على حماية سااااااالوك األبناه من اال حراز مهما األبناه ليت ب  السااااااالوك بها. والمساااااااار ا

تعر ااوا من عوامل اال حراز، والمسااار العالجي القائم على احتتااان األبناه عند وقوق المشااكالت 

 .، والمسارعة إلى حلهاالسلبية في دخصياتهمواال حرافات والتعيرات 

امتالك المعارز الكافية حول خصاااااااائو األبناه المتعلقة بمراحل النمو وخصاااااااائو كل مرحلة في  .2

 الم االت النفسية، واالجتماعية، وال سمية، والقلبية...الخ.

يعرز بحيث وأساااااااليت تربية األبناه. امتالك المعارز والمهارات الكافية الخاصااااااة باسااااااتراتي يات  .3

أ واعها المختلفة، ومدى ارتباطها بمساااااارات تربية األبناه. فالمساااااار البنائي الخا  ببناه القيم يرتبط 

كما ينبعي للوالد التدر  على  بلساليت واستراتي يات تختلف عن المسار الوقائي، أو المسار العالجي.

الفكاهة، وأساالو  الموعظة على ت بيق األساااليت واالسااتراتي يات، فيتقن أساالو  التدرل، وأساالو  

سبيل المثال، كما يتقن استراتي يات خاصة بالحوار وفن االستماق لألبناه، واستراتي ية التركيز على 

  حل المشكالت، وغيرها من االستراتي يات التي تتناست م  المرحلة العمرية التي يمر بها االبن.

هنا يت لت معرفة  األبناه. فاألمرئة في تربية ليت الخاطامتالك المعارز الكافية حول أبرص األساااااااا .4

هذه األساااليت ليت نبها وال يق  فيها أثناه تربية األبناه، كلساالو  الصااراأل والشااتام، وأساالو  الوالدين 

 االستهزاه، وأسلو  المقار ة باألقار  واألقران، وأسلو  التهديد وغيرها.

تسااهم  لدينية، والخلقية، والتربوية المتخصاصاة،م االثالثالصاالحة بم االتها إن الكفايات الوالدية 

حمدان في تربية األبناه. فالوالدية الناجحة المنشااودو كما يشااير  ا اجحً  افي سااقل دااخصااية الوالد؛ ليكون أبً 

ا مكتوبة على ورق. إن مفهومها هو و مصاا لحً أا تنظيرً م مفهوم ورسااالة وساالوك، وليساات م رد (2005 

قصاااى االدراك والميول وال هد اإلي ابي على أوسااالوكها هو بذل  اال ساااان،ورساااالتها هي تنمية  التربية،

 األبناه في الحا ر والمستقبل.مدار الساعة لن اح 
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 مالخاتمة

 : نتائج الدراسة:أولً 

 مخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 امتمكنً  ابوية التي ت عل من الوالد أبً يقصد بكفايات الوالدية الصالحةم م موعة القدرات والمهارات األ .1

 من إعداد أبنائه وفق منهج هللا تعالى؛ للعيش في صما هم بكفاهو واقتدار.

 إن الوالدية الصالحة حالة اجتماعية ال تكتمل إال بوجود مقومين أساسيين همام  .2

 . (العريزو اإل سا يةواألمومة  ف رو األبوو  -

القيم والمعتقدات من جهة، واكتسااااا  الخبرات التربوية من جهة الو يفة الوالدية المكتساااابة بتبني  -

 أخرى.

القدرات والمهارات الالصمة السااتشااعار المسااتولية الدينية م موعة في  تتمثل الكفايات الوالدية الدينية .3

ي تربية األبناه، واالرتقاه اإلخال ، والتقوى فمن أمثلتهام الخاصة بتربية األوالد، وتحمل أعباهها. و

الوالدية، وتوفير الوالد بيئة تربوية متكاملة العناصااارم بيئة إيما ية، وبيئة ثقافية،  المهاراتوبالصااافات 

 وبيئة السكينة والرحمة.

ية في  .4 لدية الخلق يات الوا بلعباه تتمثل الكفا يام  ية الالصمة للق فات الخلق لدين بم موق الصااااااا تحلي الوا

ر بها بهدوه واتزان. ومن أهم األخالق المصااااااااحبة لعملية التربية؛ كي تتتي ثمارها التربية، والساااااااي

وهناك م موعة من القدرات والمهارات في التربية تعبر عن المنشاااااودوم الحلم، والرحمة، والصااااابر. 

 كل خلق من هذه األخالق.

المتخصااااصااااة في بناه امتالك الوالدين القدرات والمهارات في  ية المتخصااااصااااةالكفايات الوالدتتمثل  .5

األبناه، وحمايتها من اال حراز. ومن أهم هذه الكفاياتم قوو دخصية اآلباه، وامتالكهم العلم دخصية 

 .المتخصصةالتربوية والمعرفة 

 : توصيات الدراسةاثانيً 

 في  وه النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بما يلتيم

، تبحث عن مدى توفر الصاااالحةن كفايات الوالدية القيام بدراساااات مساااحية مبنية على ما تم تلصااايله م .1

 هذه األ واق من الكفايات في األسرو المسلمة المعاصرو.

تتااااااامين ما تمخل عن الدراساااااااة من كفايات في برامج تدريبية من خالل ورش تدريبية، ودورات  .2

 عملية تساعد الوالدين في حسن التعامل م  أوالدهم، وتربيتهم تربية إسالمية فا لة.

 د  دوات ومتتمرات علمية تعنى بشتون األسرو بشكل عام، والوالد المسلم بشكل خا .عق .3

اعتماد هذه الدراساااااااة كمرج  مهم في المسااااااااقات العلمية الم روحة في التخصاااااااصاااااااات التربوية  .4

 وتخصصات علم االجتماق التي تعنى بشتون األسرو.
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