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ودورها يف تطوير الرعاية والرتبية  لتخطيطوا رؤيةاآلثار اإلجيابية للرسالة وال

 بالنسبة لألم املسلمة الريادية
 فاطمة أنيس مالك

 عدوية إسامعيل

 ذو الكفل عيني

 

 

 

 

This research tried to clarify the idea about the importance of planning, mission and 

vision for Muslim mother entrepreneurial, of which the most prominent effects that 

lead to an improvement in the performance of both the mother and child during the 

processes of care and education. This research adopted the inductive approach, and 

the use of books and articles as a way to gather information about the concept of 

planning that help mothers to improve themselves and their children accordingly. 

Furthermore, the researcher discusses the information collected to reveal the 

positive effects of planning in human life. Finally, authors have concluded that 

human functioning in the way of a clear and accurate steps completely agree with 

the Islamic educational approach that cares about the construction of the individual 

from all aspects of life. 

 

Keywords: Planning, mission and vision, Care, Education, entrepreneurial women. 

 

 امللخص

بالنسبة لألم حاول هذا البحث يف إيصال فكرة حول أمهية التخطيط وحتديد الرسالة والرؤية 

من األم والطفل خالل الذي من أبرز آثاره أنه سيؤدي إىل حتسن يف أداء كاًل  ،املسلمة الريادية
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، ولقد اختذ البحث املنهج االستقرائي, واملنهج املكتبي, كاالستعانة بالكتب عمليتي الرعاية والرتبية

واملقاالت العلمية املختصة هبذا املجال جلمع املعلومات حول مفهوم التخطيط، ومفهوم الرسالة 

بعض  اإلنرتنت للحصول عىل والرؤية، وكيفية حتديد األهداف، كام استعان البحث بوسائل

معلوماته. ثم قامت الباحثة بتحليل املعلومات التي مجعتها لتكشف هبا عن اآلثار اإلجيابية التي 

يرتكها التخطيط يف حياة اإلنسان. وأخريًا استخلص البحث أن سري اإلنسان يف طريق واضح املعامل 

لرباين الرتبوي والذي هيتم ببناء الفرد من وبخطوات معلومة ودقيقة يوافق متامًا املنهج اإلسالمي ا

 .مجيع نواحي احلياة

 الرؤية، املرأة الريادية، الرعاية، الرتبية. ،التخطيط، الرسالة: مفاتيح البحث

 
 املقدمة

من فطرة اإلنسان التي خلقه اهلل سبحانه وتعاىل عليها، حاجته إىل السري عىل خطى واضحة، 

لرؤية، وحتديد األولويات والسيطرة عىل املشاكل، واحلد من وأهداف جلية، لتعينه عل وضوح ا

  ژ   ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ  كام جاء يف قوله تعاىل يف اآلية القرآنية الكريمة قال تعاىل: املخاطر،

 .(48: 5 )املائدة

لكل بحث علمي مشكلة يتم معاجلتها ويف هذا البحث تتناول الباحثة مشكلة تدور 

هداف يف جمايل الرعاية والرتبية، وهي من الركائز األساسية واملهمة لبناء حول: غياب التخطيط واأل

 األجيال. 

ن العامل اإلسالمي اليوم يتجرع أمل ضياع أجيال من رجاله ونسائه دون هدف والغاية إ

يعيشون بطريقة عشوائية، بعيدًا عن املنهج اإلسالمي الرتبوي الصحيح، وحتى هذه اللحظة تكتب 

ؤلفات وتتابع برامج الدعاة للتذكري بأمهية وعظم املسؤولية التي تقع عىل عاتق األم، املقاالت وامل

فاألزمة احلاصلة يف جمال الرتبية والرعاية حتتاج إىل ترك العيش بطريقة عشوائية واإلجتاه نحو 

 ة،التخطيط والتنفيذ، فاألم املسلمة بحاجة خلطط وأهداف تعينها عىل تربية أبنائها تربية مثالي

وكام هو معلوم فإن كل مؤسسة عظيمة ورشكة مرموقة هلا رسالة  ،فالتخطيط هو أساس التوجيه
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ورؤية وأهداف مستقبلية، واألم هي أعظم رشكة يف الوجود ألهنا صانعة الرجال والنساء، صانعة 

املبدعني، القادة العظام، فهي بالتايل أوىل بتحديد رسالة ورؤية ملرشوعها الراقي يف إنتاج املسلمني 

وإن غياب التخطيط  أدى إىل افتقار أمتنا اإلسالمية إلنتاج عايل اجلودة من الرجال والنساء عىل حد 

سواء. فاألم بحاجة ماسة لكتابة خطة تسّهل عليها عمليتي الرعاية والرتبية، وكيفية القيام بواجباهتا 

ًا ونفسيًا، فالدين اإلسالمي اهتم ببناء جتاه أبنائها لتضمن هلم النمو السليم جسديًا وعقليًا وعقائدي

الفرد املسلم بناًء متكامالً متوازنًا، ولكن لن حيدث ذلك اهلدف املنشود دون ختطيط وتنظيم ودراسة 

واعية، فلقد جعل اإلسالم جماالت هذا البناء متكاملة ال تطغى إحداها عىل األخرى، وجاء ذكر 

أوضح اهلل سبحانه وتعاىل فيها أمهية صالح النفس النفس يف العديد من آيات القرآن الكريم 

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ژ: أيضا(، وقال تعاىل 7 :91 الشمس (  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  اإلنسانية، قال تعاىل:

فإن تربية الفرد املسلم تربية نفسية سليمة من أهم املقومات الذاتية  .(9: 91الشمس( ژڄ  

فالواجب عىل كل مسلمة معرفة معنى الرعاية (. 2008 مصطفى( "للشخصية السوية املنشودة

 وكيفية القيام هبا، ومعنى الرتبية وكيفية اإلعداد هلا.

بيان أمهية التخطيط وحتديد الرسالة والرؤية بالنسبة  وجاءت أهم أهداف هذا البحث

 لألم املسلمة الريادية، وتوضيح كيفية كتابة اجلداول واملخططات لتسهيل هذه العملية عىل األم

املربية، كام أن من أهم األهداف التي تناوهلا بحثنا هو توضيح بعض املفاهيم اهلامة  مثل الرسالة، 

 الرؤية، والتخطيط ، وربطها مبارشة بالرعاية والرتبية.

واستخدم هذا البحث املنهج اإلستقرائي الوصفي من خالل وصف األم الريادية املسلمة 

من خالل مجع املعلومات املتعلقة ليوم من أزمة تربوية حقيقية،  و وصف ما يمر به العامل اإلسالمي ا

بموضوع البحث كاألحاديث واآليات التي هلا صلة بموضوع البحث، أو املقاالت العلمية 

 املتخصصه فيام يتعلق بنفسية الطفل وصحته.

توصلت إليه من نتائج بحثها حول  كام استخدمت الباحثة املنهج التحلييل يف حتليل ما

احلاجات اآلثار اإلجيابية لكل من الرسالة والرؤية والتخطيط يف جمايل الرعاية والرتبية، ومناقشة 

 موضوع األم الريادية.
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 الريادية ماألمفهوم 

لكي تكون األم ريادية يف موقعها كمربية مرموقة عظيمة جيب أن تتوافر فيها صفات كثرية وخصال 

أوىل هذه اخلصائص هو إدراك حجم وعظم املسؤولية تؤهلها للقيام بدورها بشكل نموذجي، و

الواقعة عىل عاتقها كأم وكقائدة لصغارها، فهي تقوم بأعظم مرشوع عىل مستوى البرشية بأكملها، 

خلق اهلل تعاىل املرأة وكلفها بمهام ختتلف متامًا عن تلك املهام التي يقوم هبا الرجل، فلم يكتب عليها 

ملعارك، ولكنه كتب عليها أن تنجب أولئك املجاهدين وهتيأهم لتلك القتال واجلهاد يف ساحات ا

املهمة العظيمة، فهي رائدة يف موقعها كأم، هي من ترعى وتريب وتكتشف قدرات أبنائها وتصقلها 

وتبدع يف تنميتها، فهي تشبهه أمهاهتا العظيامت، أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهم أمجعني، قوية، 

 الكريم من أجل إمتام مهمتها هذه. ينة باهلل وبسنة رسولهصابرة، حمتسبة، مستع

 عىل سّباق عالية قدرات ذو شخص الريادة تعني قد جهة فمن معان، عدة اهل الريادة

 هو الريادي نإف أخرى نظر جهة ومن املجتمع، يف األقلية لدى فقط موجودة بصفات يتحىل التغيري

 د.ت(.  نوال) .به اخلاص عمله لديه يكون أن يود شخص أي

وجاءت يف معاجم اللغة وعند بعض الكتاب تعاريف عن الريادة وكان أقرهبا إىل بحثنا 

ل َمْن ينطلق يف مرشوع ويقتحم ميداَن عمل، َمْن يشّق  الريادي لغة: هذا هي أن اف، أوَّ رائد ؛ كشَّ

بيل آلخرين د السَّ لكوهنا رائدة  ما ا رشكةامليزة التي تكتسبه هي ميزة الريادةو .طريق الّتقّدم ويمهِّ

وتستخلص  .(د.ت  )مروان العطية خدمة حديثةصناعة ما أو يف طليعة ّمن يعرض منتجًا جديدًا أو

 الباحثة من خالل تعريف الريادة بأن األم هي أعظم رشكة لصناعة األجيال.

ستخدام بااألم الريادية بأهنا: هي األم التي تكتشف قدرات أبنائها وتعرف الباحثة 

اليب ابداعية ومتهد السبيل هلم، وتقوم عىل تنمية طاقاهتم من خالل عمليتي الرعاية والرتبية أس

املثالية فتكون بذلك رائدة يف هذا املجال، لتحقق تأثريًا واسعًا وتصبح قدوة صاحلة جلميع املربيات 

 من بعدها.
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، فهي الوحيدة األم هي األداة األكثر تأثريًا يف سلوك الطفل  ونموه الفكري والنفيس

القادرة عىل معرفة احتياجاته وتلبيتها، وهي بطبيعتها التي خلقها اهلل تعاىل عليها مهيأة للقيام هبذا 

 الدور عىل أكمل وجه.

قامة مشاريع جتارية، فنحن بحاجة لنظرة إكام أن معنى الريادة يف جمال ريادة األعامل هو 

رشوع ضخم، وكام أن كل مرشوع جتاري حيتاج إىل جديدة حول دور األم يف تنشئة األجيال بأنه م

حتديد بدايته وتوفري مصادره وموارده والتفكري يف كال من املخاطر والعوائق ودراسة الفائدة منه، 

فاملرشوع الرتبوي كذلك بحاجة إىل ختطيط وتفكري ودراسة واعية، ورأس املال يف مرشوعنا هذا 

 هم األبناء.

 شديدة ورغبة يشء إلنجاز احلاجة حتركه شخص بأنه عاملاأل رائد وصف ديفد ماكيالند

 للحياة. يشء إضافة يف

وإذا ما قارنا تعريف دور رائد األعامل الذي ذكره ديفد بدور األم فنجد أن هذا التعريف 

ينطبق نسبيًا عىل األم، فاألم جيب أن يكون بداخلها حافز وشعور باملسؤولية ورغبة شديدة لرتبية 

املنهج اإلسالمي الصحيح، بل من املمكن القول أن هذا التعريف مقترص يف مبتغاه عىل أبنائها عىل 

 احلياة الدنيا، واملسلم دوره أكرب وعمله  أسمى فهو يعمل لرييض اهلل تعاىل يف حياته وبعد مماته.

 

 مفهوم الرسالة والرؤية والتخطيط

 الرسالة

ما عليه يف احلياة, وتقول لشخص:  د أن تسريوحيلو للبعض أن يسميها املهمة أو الدور وهي ماتو

وهي عن يشء عام وطريق  مهمتك يف هذه احلياة؟أو ما ؟ دورك يف احلياة ما أورسالتك يف احلياة؟ 

 (2005)صالح الراشد  دائم.

 الرؤية

هي النتيجة النهائية التي تسعى شخصيًا لصنعها, يعني هو ماتود الوصول إليه.والرؤية عامة 

 (2005)صالح الراشد   أن األهداف تنقسم إىل بعيدة ومتوسطة وقصرية املدى.لألهداف, بام
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 التخطيط

 مفاهيم عدة ظهرت ولذلك والباحثني الكتاب قبل من به بالغ هتامما هناك كان التخطيط ألمهية نظرا

 سيكون بام باملستقبل التنبؤ عىل يشتمل نهأب التخطيط فايول هنري عرف فلقد للتخطيط، وتعاريف

 . املستقبل هلذا االستعداد مع عليه

 وحتقيق البرش مصالح لتنظيم النظر وبعد والعقل املنطق لتطبيق حماولة بأنه اليوت ويعرفه

 .اإلنسانية األهداف

 املمكنة الوسائل أفضل الختيار منظمة ذهنية عملية بأنه التخطيط داترستون ويعرف

 .(2006 حممد) .حمدودة أهداف لتحقيق

 

 والرتبية ايةمفهوم الرع

 الرعاية 

 فقد الذئب اسرتعى من املثل ويف ،يرعاه أن منه طلب أو إياه استحفظه اليشء اسرتعاه: لغةوهي 

 أو االلتفات يستدعي السمع أو النظر يسرتعي مما هذا ويقال األمني غري يويل ملن يرضب ،ظلم

 عواقبه يف ونظر مصريه راقب راألم ىراع يقال وراقبه الحظه ورعاء مراعاة(  راعاه) ". و"اإلصغاء

 إليه يراعي ال وهو أرعاه سمعه وفالنا اخلروف اجلمل راعى يقال معه ورعى عليه وأبقى وحفظه

  .األمر وتدبر والصيانة احلفظ فالرعاية هي (د.ت مصطفى إبراهيم ) ".إليه يلتفت ال

همْ  يلحق ما كل منصيانة األبناء  هي اإلسالم يف األبناء رعايةو  باخلري وأمرهم ألذى،ا هبه

الرعاية و احلنيف، اهلل بدين التمسك عىل هموحض ،وابعادهم عنه الرش عن وهنيهموحثهم عليه 

اهلل فاألبناء هم ودائع اهلل عند األهايل سيسألون عنها  عليها اْسَتْأَمنَُهمومفروضة وأمانة   واجبة

 .أحفظوها أم ضيعوها

عاية النفسية واجلسدية من نظافة ومظهر الرعاية تشتمل عىل الرعاية الصحية والر

وتشتمل أيضا عىل احلاجات االجتامعية واحلاجات العاطفية والتقدير الذايت للطفل وتعني الرعاية 

اإلهتامم من بكل جوانب الطفل ومراعاته وكل هذه مهام كثرية حتتاج متابعة من قبل األم. ونذكر 
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 :يقولالرعاية، عن ابن عمر ريض اهلل عنهام  األمهات باحلديث النبوي الرشيف الذي حيث عىل

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته اإلمام راع ): سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول

ومسئول عن رعيته والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها 

رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل  ومسئولة عن رعيتها واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن

فاملسؤولية . (د.ت ( )البخاريراع يف مال أبيه ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته

هنا بأن تكون األم مصلحة ال مفسدة، فهي أما ان تكون مهملة، أو تكون راعية مصلحة تويل أبنائها 

 .رعاية ومراقبة وعناية فهي تتابعهم وتتفقد أحواهلم

  

 الرتبية

وهي لغة يقول صاحب كتاب لسان العرب أن الرتبية لغة تفيد معنى التنمية، فيقال: رباه تربية 

 بن منظوربمعنى: أحسن القيام عليه، وتوىل أمره حتى يفارق الطفولة، سواء كان ابنه ام مل يكن )ا

 .(د.ت

مرادفة ملصطلح إن مصطلح الرتبية مل يكن معروفًا قدياًم ولكن كانت هناك مصطلحات 

 الكلامت من االصطالحي بمفهومها الرتبية كلمة تعترب الرتبية، يقول األستاذ حممد منري مريس:

 الربع يف العربية البالد يف الرتبوي التجديد بحركة مرتبطةً  األخرية السنوات يف ظهرت التي احلديثة

 .(1421  )حممد القديمة العربية راملصاد يف استخداماً  هلا نجد ال ولذلك العرشين؛ القرن من الثاين

عىل معنى كلمة تربية األبناء  داالً لفظ األدب   وهناك أحاديث نبوية كثرية جاء فيها

قد  مصلح التأديب بمعنى الرتبية، كام أن  ،األخالق، ومجيل الطباع كارموتنشئتهم عىل التحيل بم

 .سلمني القدامىشاع استعامله عند كثرٌي من العلامء والفقهاء واملفكرين امل

إن مصطلح الرتبية يتمثل بالرتبية اإليامنية واألخالقيه والرتبية العقلية، والتأديب، فهي 

ختتلف يف جوهرها عن مفهوم الرعاية، فهي ختص التهذيب والتعليم والفكر والعقيدة واألخالق. 

 وال تصح الرعاية دون تربية كام ال تصح الرتبية دون رعاية.
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إعداد املسلم إعدادًا كامالً  مقداد ياجلن بأهنا: احلديثعناها اإلسالمي وعرف الرتبية بم

املبادئ والقيم وطرق الرتبية  وءنموه للحياة الدنيا واآلخرة يف ضمن مجيع النواحي يف مجيع مراحل 

 .( هـ1409 ياجلن، )مقداد " التي جاء هبا اإلسالم

 
  الرعاية والرتبيةاآلثار اإلجيابية لتحديد الرسالة والرؤية يف جمايل

ۓ  ژ  لقد ورد ذكر الرسالة والرؤية يف القرآن الكريم باملعنى الذي نقصده هنا كام يف قوله تعاىل:

  ېۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

كام ورد ذكر الرسالة يف القرآن  (27 :48 )الفتح ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ژ  رارًا كقوله تعاىل:الكريم م

 .(79 :7 )األعراف ژڭ   ڭ  

لقد كان النبي صل اهلل عليه وسلم أعظم الناس حتديدًا لرسالته ولرؤيته فكان عليه 

  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ  الصالة والسالم إذا سئل عن مقصده وهدفه كان جييب برسعة ناطقة:

( فالرسالة عمل 108 :12 )يوسف ژڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڑڈ  ژ  ژ ڎ  ڈ 

 مستمر.

أكثر والرتبية جيعلها  تحديد الرسالة بالنسبة لألم يف جمال الرعايةومن اآلثار اإلجيابية ل

مميزة، بجودة  وجسدياً  فبذلك تقوم عىل إعداد أبنائها صحياً  ،خدمة مرشوعها الرتبوي  يفتركيزاً 

وهي ما تود أن الذي تقوم به األم جتاه أبنائها الدور الرسالة هي و جليل املسلم املرتقب.ختدم هبا ا

، فإذا كانت األم تود أن توصل إليه أبنائها أو الطريقة التي ستتبعها ألنجاز هدف معنيتسري عليه 

يمتلك تعرف الطريق جيدًا فهذا سيوفر عليها الكثري من اجلهد والعناء واملشاكل، فالشخص الذي 

رسالة كاملايش يف طريق مظلم حالك حيمل فانوسًا ينري له دربه، ومن اآلثار اإلجيابية أيضًا: بأهنا 

بناء عىل دراسة أجراها جتعلنا أكثر متيزًا واتقانًا للدور الذي نقوم به فهي مصدر لألداء املتميز، و

فهم  :بتميز األداء وهيمن يتمتعون  تشارلز جاردفيلد فإن هناك سمة مشرتك تظهر بني مجيع.د
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. فالرسالة هي أشبه بخارطة الطريق ترسمها األم ثم متيش بخطوات صحيحة ومتوازنة الرسالة

 باجتاه الرؤية.

ولكي تكون األم نموذجا رائدًا للتميز يف جمال الرعاية والرتبية فالبد أن تكون هلا رؤية 

هي النتيجة النهائية فالرؤية  راهم عليها،واضحة ملستقبل أبنائها، والصورة النهائية التي حتب أن ت

من خالل الرسالة، فالرؤية تعرب عن الصورة الواقعية للرسالة، والتي  لصنعها التي تسعى شخصياً 

خميلته، ومن إجيابيات الرؤية بأهنا تعترب الصورة التي يرسمها اإلنسان للمكانة التي يصل إليها يف 

الصورة التي ترسمها األم إلبنها بعد عرشة أعوام من  "تكون حمددة فيها عدد السنوات بمعنى 

وهذا جيعل األم أكثر تنظياًم وتركيزًا ومحاسًا ألهنا ستصب كل طاقتها يف هذه املدة لتحقيق   "اآلن

 رؤيتها بكل مامتلك من قوة.

جيابية بأهنا جتعل األم أكثر دقة يف حتديد واختيار أهدافها جتاه أبنائها، ومن آثار الرؤية اإل

ملكون رسالة وتبعدها عن العشوائية واحلرية والتخبط. من املمكن وصف األشخاص الذين ي

مثلهم كمثل القادة والعظامء الذين  املؤثرون السعداء، املنتجون الواضحون، ورؤية بأهنم العظامء،

 .(2005 وجمتمعاهتم. )صالح الراشد غريوا يف أممهم

تصلح ورسالة بال  الرسالة والرؤية ال يتجزآن فكالمها مكمل لآلخر، فرؤية بال رسالة ال

 رؤية ال حتقق شيئًا، فاآلثار اإلجيابية التي نطمح أن نحصل عليها تتحقق بالرسالة والرؤية معًا.

نح األم شعورًا بوجهة أبنائها الرعاية والرتبية يم يف جمايلوالرؤية  الرسالةوحتديد 

إجيابياهتام جمتمعتان فمن  ماهو مناسب ومهم لبناء مستقبلهم، املستقبيلية ويساعدها عىل معرفة

جتعل احلياة أكثر قيمة فهي  ،تساعدان عىل حتديد القواعد املهمة للنجاح والسعادة بالنسبة لإلبناء

ماينبغي عليها فعله فهي ال تتأثر بكل مايواجهها  وأكرب معنى فعندما تعرف األم أو املربية ماجيب أو

بل ستكون متجهة نحو ما تريد وماتطمح كام تتجه البوصلة إىل القبلة  ،من عواصف تربوية

أفضل ما عنده بأقوى طاقات يملكها، ونحن هنا نريد أن جتعل األنسان يقدم وكذلك الصحيحة. 

 توجه األم كل مامتلك من طاقة ومن وقت ألبنائها.
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ه فسيكون من صفوة الناس ن من يملك رسالة ورؤية يف بناء أرسته وتربية أبنائإ

فهؤالء أناس قد رسموا مسارهم، وحددوا أهدافهم، وصاغوا رسالتهم، وعمقوا  ونوادرهم،

رؤيتهم، فباتت طاقة الرسالة ووقود الرؤية يدفعهم من إنجاز آلخر، ومن نجاح إىل الذي يليه، فهم 

فقال: . (2014 السيد حممد ) وهؤالء هم الصفوة الذين وصفهم ابن اجلوزي يف ارتقاء مستمر،

ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، فهمهم صعود وترق، كلام عربوا مقاًما 

 .(د.ت عبد الرمحن )إىل مقام رأوا نقص ما كانوا فيه

 

 بيةاآلثار اإلجيابية للتخطيط يف جمايل الرعاية والرت

مهام كان اإلنسان دقيقًا وقادرًا عىل تقدير الظروف املؤثرة يف حياته، لكنه حتاًم سيبقى عاجزًا عن 

هلل تعاىل وحده، وكل املستقبل غيب وأقىص ما يمكن  -معرفة كل يشء ألن اإلحاطة بالعلم هي صفة

فمن ذلك جاءت أمهية أن يفعله اإلنسان هو التنبؤ والتوقع، ألن املستقبل اليدرك إال يف اخليال. 

التخطيط لتحديد منهج يستطيع من خالله اإلنسان أن يواجه ما تصادفه من مشكالت وظروف 

 جيهلها يف سبيل حتقيق غاياته.

 وريات بالنسبة للمؤسسات والرشكات،وكام أن عملية التخطيط أصبحت من أشد الرض

ي من جانب أوىل أن تكون عىل فه املشاريع دون ختطيط وجتهيز مسبق، يمكن إنجاز أبسط حيث ال

 املشكالت مع التعامل بالنسبة لألم جيعلها ترى املستقبل ألبنائها وكيفية فالتخطيطاألفراد، مستوى 

بالطريق الذي  أشبه  فإن التخطيط لذلك ،للطوارئ عدادواإل ،حداثاأل ويساعدها عىل توقع

ر ورسعة السري للحفاظ عىل سالمة يسلكه املسافرون فيه لوائح تشري باإلجتاهات وإشارات املرو

 .إليهالوصول  ريدوني الذيالسائرين وإرشادهم بكل دقة ووضوح إىل املكان 

ملسلمة يف جمال الرتبية والرعاية، أن التخطيط يساعد ومن مزايا التخطيط بالنسبة للمرأة ا

ربية ختطط لألهداف يف الرتكيز عىل  األهداف  وإنجاز املهام بشكل منظم وبتسلسل مناسب، فاألم امل

التي تطمح أن يصل أبنائها إليها، ثم تضع املهام املناسبة خلطتها مع املراقبة واجراء التعديالت 
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والتطوير خلطتها حسب املستجدات واألحداث والظروف التي تواجهها. فالتخطيط يوّفر األوقات 

 واملتابعة لعملية الرتبية املثالية.واجلهود، ويساعد عىل التوجيه األمثل لألبناء فهو بمثابة املراقبة 

 

 التخطيط يف جانبي الرعاية والرتبية

أما بالنسبة للتخطيط يف جمايل الرعاية والرتبية فاحلاصل إذا ما أرتأت األم رؤية يف أبنائها كأن تقول)) 

أريد أن يكون ابني قوي اجلسم ويتمتع بصحة جيدة، انسان مفكر، حيفظ من القرآن الكريم، متميز 

يف دراسته(( وغريها من الرؤى، فان ذلك يتطلب منها وضع خطط وجداول أسبوعية وشهرية 

وسنوية ملتابعة رؤيتها، فالرؤى ليست جمرد أماين، جيب أن تكون هناك إجراءات وعمل مستمر 

وجاد عىل مدار األيام السبعة والساعات األربع والعرشون، جيب أن تكون هناك جداول باملهام 

م وجداول أخرى ختص املهام التي يقوم هبا الطفل بطريقة يفهام كأن تكون جداول الواجبة لأل

تصويرية توضح فيها ماجيب عليه فعله، واستخدام أسلوب املكافأة إذا قام بإنجاز أغلب املهام 

الواجبه عليه، واحلذر من العقاب والتوبيخ والرضب إلمهاله يف مهامه بل الصرب عليه وتعويده 

باملتابعة، وكذلك بالنسبة لألم عليها أن تتابع مدى تنفيذها ملهامها عن طريق تعليق بالتدريج و

 جداول ملتابعة ضبط النفس يف املنزل وتذكر نفسها دومًا باألمانات التي كلفت باحلفاظ عليها.

 1الشكل رقم 
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الطفل فيها جوانب عديدة مثل  هتامم بصحةلتخطيط يف اجلانب الصحي االوعىل سبيل املثال: ا

هنا يأيت دور األم  ،سكريات واحللويات التي يتناولوهانوعية الطعام الذي يتناوله الصغار وكمية ال

بعاد كتابة جدول اسبوعي بوجبات الطفل، وحماولة إ د نظام غذائي لطفلها من خالليحتديف 

جانب آخر فان الرياضة تدخل  ومن ه واستبداهلا بأطعمة منزلية صحية،األطعمة الضارة بصحت

ضمن اطار اجلانب الصحي والرعاية الصحية فهنا يأيت الدور بتحديد رياضة يامرسها الطفل بمتابعة 

أما بالنسبة للصحة بمفهوما اخلاص  يام وعدد الساعات املناسبة لعمره،كتحديد عدد األ ،مستمرة

 ظهر عىل طفل من أطفاهلا، وذلكحيًا وعدم إمهال أي عرض مريض يمتابعتهم صألم فيجب عىل ا

 لضامن النمو السليم ألجسامهم وعقوهلم.

 

 تأثري النظام اليومي عىل سلوك الطفل

إن الطفل كائن يشعر ويتأثر باملحيط الذي يعيش فيه كام يتأثر الشخص الكبري البالغ، فهو بحاجة  

ثري من األطفال يف وقتنا احلارض إىل الشعور باألمن واالستقرار والنظام، فالعشوائية التي يعيشها الك

تؤثر سلبًا عىل نموهم النفيس والسلوكي، وبالتايل عىل مستقبلهم، لذلك البد من وجود روتني 

يومي حيدد أوقات االستيقاظ والنوم، والوجبات وساعات اللعب والدراسة، وأوقات متابعة 

نضباط ليهدئ ويطمئن وتستقر الرسوم املتحركة والربامج األخرى، جيب أن يشعر الطفل أن هناك ا

 عواطفه. 

 جدول روتني يومي 2الشكل رقم 

 ليالً  10 ليالً  8-7 مساء 6-5 مساء 5-4 مساء 4-3 مساء 3-2 مساء 2-1 الساعة

وجبة  األنشطة

 الغداء

مشاهدة 

 التلفاز

قراءة  اللعب الدراسة

 القرآن

وجبة 

 شاءالعَ 

 النوم

 

 ل توضيحي فقط يمكن تعديله حسب احلاجة.هذا اجلدول يوضح الروتني اليومي وهو مثا

اجلدول املرفق يوضح تقسيم ساعات اليوم ويعتمد ذلك عىل نظام كل أرسة، موعد تناول الغداء 

يكون ما بني  الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثانية، ثم اإلنقال لتحديد وقت الدراسة واللعب 
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م وهتيئة الطفل للذهاب اىل ستعداد للنومرحلة االها من األنشطة اليومية الرئيسة، ثم تأيت وغري

وتبدأ مثالً قبل ساعة من موعد نومه، فيبدأ بلبس مالبس النوم وتفريش أسنانه ثم قراءة قصته  فراشه

 املفضله.

الطفل الصغري غري قادر عىل املوازنة بني تلبية حاجاته وإشباع رغباته، كام أنه ال يعرف 

نا له زمام القيادة فإنه سوف يبالغ يف إشباع حاجات عىل حساب ترك كيف يرتب أولوياته، فلو

أخرى، وغالباً ما سيختار اللعب طوال الوقت، واحلاجة إىل اللعب من احلاجات الرضورية للطفل، 

ولكن عدم وجود حد للعب يؤثر عىل احلاجات األخرى  كاحلاجة إىل التعلم أو احلاجة إىل الغذاء 

 نوم. أو احلاجة إىل الراحة وال

وإن اإلشباع الغري متوازن للحاجات جيعل الطفل يشعر بالقلقل وعدم اإلستقرار، لذلك 

فمن الرضوري أن يضع املريب نظامًا ليشبع به حاجات طفله بطريقة صحية وسليمة، لتوفري اجلهد 

النفيس والبدين الذي يصيب الطفل جراء الفوضوية التي يعيش هبا، ويف ذات الوقت حيقق له 

إن الطفل الذي ينشأ يف منزل حسن "ادة، ألن املريب أقدر عىل إحداث هذا التوازن املطلوب. السع

اإلدارة ويتحىل باالستقرار وانعدام القالقل واملفاجآت، سيشعر بقدر أقل من الضغوط وتتاح له 

 .(197 فرصة أطيب يف حياة ناجحة ومليئة باإلنجازات )شييل هريولد

 

 وعنايته بالفرد املسلم املنهج اإلسالمي الرتبوي

إن عدم تداول املصطلحات املعارصة كمصطلح الرسالة والرؤية والتخطيط يف جمايل الرتبية 

والرعاية يف زمن النبوة وماتالها من عصور إسالمية ال يعني أن االسالم مل يكن هيتم بالفرد هذا 

اممًا بالفرد كام كان يف ذلك اإلهتامم الذي نحن يف صدده اآلن، بل مل يشهد عرص كعرص النبوة اهت

الزمن الذي هو من خرية احلقب الزمنيه التي عاشها الفرد املسلم،  فاملنهج اإلسالمي هيتم بكل 

تفاصيل الشخصية اإلنسانية فهو هيتم باجلانب الصحي والريايض والنفيس والفكري واألخالقي 

لية للفرد املسلم وهناك شواهد والعاطفي، املنهج اإلسالمي يغطي مجيع احلاجات النفسية والعق

 كثرية يف القرآن الكريم والسنة النبوية تدل عىل ذلك.
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كذلك جاء اإلسالم حريصًا عىل اجلانب الصحي من ناحية املأكل واملرشب، وذلك منذ 

والدة الطفل أن هيأ اهلل هلذا املسلم الصغري حليب أمه يف فرتة الرضاعة الطبيعية، وما أثبته العلم من 

قد  -د عظيمة حلليب األم وتأثريه عىل صحة الطفل وكذلك يف نفس اجلانب نجد أن اهلل تعاىلفوائ

حرم عىل املسلم مايرضه من طعام ورشاب، كام يف اآلية الكريمه من قوله تعاىل: )).َوحُيهلُّ هَلُُم 

ُم اخْلََبآئهَث.((  )األعراف  ُم َعَلْيهه يَِّباته َوحُيَرِّ  .(157 :7الطَّ

يف السابق كانوا أكثر حرصًا ووعيًا وشعوًرا باملسؤولية مما نحن عليه اآلن،  املسلمون

فاإلسالم هو اإلسالم مل يتغري واملنهج الرتبوي اإلسالمي هو نفس املنهج، رباين تربوي متكامل 

يشمل الفرد منذ والدته وحتى وفاته، ولكن دعت احلاجه يف زماننا املعارص إلستخدام هذه 

تناسب مع األحداث واملستجدات، وملا حصل من ابتعاد املربيات عن ساحات الرتبية املسميات بام ي

اصبح من الواجب التنبيه واألخذ بأيدي املسلامت ليعود ذلك احلس الرتبوي الذي كان عند 

 أمهاهتن املسلامت املربيات العظيامت.

 

 اخلامتة

األم املسلمة املربية يف حتسني دورها جتاه لقد أبرز هذا البحث العديد من املفاهيم املهمة التي تساعد 

أبنائها، وأوضحت الدراسة أهم اآلثار اإلجيابية التي يرتكها التخطيط والرسالة والرؤية يف حياة 

تساعد األم عىل الفرد املسلم، وإن من أهم ما ترتكه العمليات الثالث جمتمعات من آثار إجيابية بأهنا 

كام لزمنية التي ستصل هبا إىل وجهتها وتأمني الطريق املؤدي إليها، معرقة الوجهة احلقيقية واملدة ا

وسهولة إجياد احللول، والواقعية  تشخيص وحتديد التحديات واملشاكل الدقة يف أن من ميزاهتا 

والتدرج مما يؤدي إىل زيادة الثقة نحو السري إىل اهلدف، واملساعدة عىل إدارة األهداف حسب 

 ليس بشكل عشوائي،األولويات واألمهية و

، والعمل بروح الفريق من خالل بتكاراإلوروح  احلامساألفضل بدافع  نحو والتغيري

استغالل الوقت واجلهد بطريقة مثالية، فيساعد ذلك عىل املتابعة املستمرة واكتشاف السلبيات 

 -تعاىل -ستعانة باهللهو التوجه واالعاجلتها واكتشاف األخطاء وجتنبها، واألهم من ذلك كله وم
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احلل ف ، لتنفيذ املهام والسري نحو حتقيق األهداف الرتبوية بشكلها الصحيح،صدق النيةو الدعاءب

 هو إتباع منهج ومسار واضح املعامل للوصول إىل نتائج رائدة يف جمايل الرعاية والرتبية املثالية.
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