
الفرد كائن اجتماعي بطبعه ال يقوى على العيش 
إلى  يسعى  وهو  اآلخرين  دون مساعدة  مبفرده 
ثقافة  ضوء  في  عالقاته  وتكوين  قدراته  تنمية 
حياته  ط��ي��ل��ة  وي��ك��ت��س��ب  ي��ن��ش��أ  ح��ي��ث  مجتمعه 
هذه  وتتأثر  مصادر  عدة  من  جديدة  سلوكيات 
السلوكيات بعوامل عامة كثيرة كالبيت واملدرسة 
ووس��ائ��ل اإلع���الم وغير ذل��ك إال أن أه��م وأول 
هذه العوامل هي األسرة مبن فيها من الوالدين 
التوجيهية  التربوية  االجتاهات  وكذلك  واإلخوة 
التي يتبعها الوالدين في تطبيع وتنشئة وتوجيه 
تنمي  إيجابية  االجت��اه��ات  كانت  س��واء  أبنائهم 
التوافق  لهم  وحتقق  األب��ن��اء  وشخصية  ق��درات 
واالستقرار والنجاح أو سلبية تدمر شخصيتهم  
وت��ق��وده��م إل���ى االن���ح���راف وال��ف��ش��ل وق���د جاء 
والقيم  املبادئ  من  متكاملة  مبنظومة  اإلس��الم 
مالئماً  حياٍة  منهَج  مجموعها  في  تشّكل  التي 
السوية  فطرته  م��ع  ومنسجماً  ال��ف��رد  لطبيعة 
ومغذياً لروحه وملبياً ملتطلبات احلياة اإلنسانية 
الكرمية وهي منظومة محكمة النسيج مترابطة 
احل��ل��ق��ات ت��ق��وم ع��ل��ى أرك����ان ث��اب��ت��ة م��ن القرآن 
صروف  بتغّير  تتغير  ال  النبوية  والسنة  الكرمي 
دون  من  املتغّيرات  مع  تتجاوب  ولكنها  الدهر 
وال  ومشروعيتها  وأصالتها  جوهرها  تفقد  أن 
تتطور مع تطور حياة األفراد واجلماعات ولكنها 
تتفاعل مع التحوالت التي تطرأ على حياة الفرد 
في غير ما انصياع إلى الواقع وإمنا بالتكّيف مع 
متطلباته لتوجيهه نحو األفضل وترشيد مساره 
ونحن في مكتب التوجيه املجتمعي نقدم بعض 
التوجيهات واإلرشادات املناسبة للتنشئة السوية 
جيل  خلق  في  كبير  دور  لها  والتي  وامل��ن��ش��ودة  
سوي واعي تعتمد علية األمة وصوالً إلي األسرة 
الكويتية التي هي قوام وأساس املجتمع الكويتي.

سائلني الله أن يوفقنا ملا يحبه ويرضاه,,

ناصر محمد العجمي

  مدير مكتب  التوجيه املجتمعي

الكويتي  املجتمع  في  املستجدة  السلوكية  الظواهر  ودراسة  متابعة 
اإلسالم  عليها  يحث  التي  االجتماعية  القيم  لترسيخ  والسعي 
بنشر  تعنى  التي  الدولة  مؤسسات  مع  والتعاون  التواصل  وحتقيق 

الفضيلة وحماية السلوك االجتماعي .
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هدف المكتب

أهمية التوجيه واحلوار في العملية التربوية :
يعمل على إثراء احملبة بني اآلباء وأبنائهم خاصًة إذا اكتسى هذا احلوار بكلمات الرحمة وُغلف بعبارات الود 
واحملبة وكذلك استخراج ما في نفوس األبناء سواء كانت أحداثا في املدرسة أو مواقف تعرضوا لها يكون فيها 
ما يحتاج إلى توجيه أو نصح أو تقومي ويجعل أفعال األبناء صادرة عن قناعات وليست مجرد أوامر يلقيها 

اآلباء عليهم فيفعلونها راغيمني ال راغمني من خالل غرس املفاهيم الصحيحة وحسن تقييم األمور.  
            )معنا نربي ونتعلم(

الغرض من التوجيه التربوي:
التوجيه التربوي يقوم علي التفاهم والتعاون عن طريق النصح واإلرشاد بدالً من إصدار األوامر ملساعدة أفراد 
املجتمع على حتسني القيام بأدوارهم احلياتية بتغيير االجتاهات والسلوك بشكل إيجابي لديهم واالهتمام 

بتنمية قدراتهم الشخصية, اجلسمية, العقلية واالجتماعية من خالل برنامج متكامل محدد وهادف.
              ) ورقة دراسية -محمد فوزي(

هدف التوجيه التربوي:
 يهدف إلى حتقيق الذات والتوافق الشخصي والتربوي واالجتماعي واملهني للفرد عن طريق منو مفهوم موجب 
لذات الفرد باعتبار الذات هي كينونة الفرد وحجر الزاوية في شخصيته وذلك في حدود املعايير االجتماعية 

وفي خالل العملية التي يتبنى من خاللها الفرد مجموعة من القيم السلوكية لم يكن يتبناها قبل ذلك . 
            )استشارات دعوية( 

أهمية القيم اإلسالمية في تنشئة الفرد:
الفرد على  تطبيع  و  السوي  السلوك  قوة وشدة  التفاعل فهي مكمن  إمكانات  السلوك وحتدد  ترسم وجهة 
عناصر احلضارة فاحلضارة ال تنطلق  إال وحتددها مجموعة من القيم.        )اسالم اون الين(



> أساليب عملية غرس القيم:
تتنوع أساليب غرس القيم حسب قدرة القائمني علي التربية ومهارتهم

وحال األبناء وسنهم  وكلما تعددت وتنوعت األساليب للقيمة الواحدة كان ذلك
أنفع في غرسها و نذكر من أهم تلك األساليب ما يلي : 

> استثارة الفطنة في غرس قيمة الوفاء بالوعد:
روى أن املأمون كان يقرأ القرآن على أستاذة الكسائي, وكان من عادة الكسائي أن يطرق إذا قرأ املأمون فإذا أخطأ رفع رأسه ناظرا 
ليصحح خطأه فقرأ يوما املأمون سورة الصف . وملا وصل إلى قوله تعالى : » يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون » الصف ايه2 
فرفع الكسائي دخل املأمون على أبيه قائال : هل وعدت الكسائي بشيء ؟ قال : فكيف علمت بذلك يا بني ؟ فأخبره باألمر فسر الرشيد 

لفطنة املأمون وذكائه.

> مفهوم التنشئة االجتماعية للفرد:
 يقصد بها التفاعل والتغيير بهدف منو وتعلم وتعليم وإكساب الفرد أمناط وسلوكيات ومعايير واجتاهات 

مناسبة ألدوار اجتماعية متكنه من مسايرة اآلخرين وحتقق له التوافق االجتماعي واالستقرار والنجاح 
واالندماج في احلياة االجتماعية وفق ثقافة املجتمع  الذي يعيش به الفرد.                                                                                                                         

> أهداف التنشئة االجتماعية للفرد:
حاجاته  بإشباع  املرتبطة  واملعاني  والتقاليد  والعادات  اللغة  الفرد  إكساب   -  

ورغباته الفردية واالجتماعية والدينية .
 - إكساب الفرد املعايير االجتماعية التي حتكم السلوك وتوجهه وتعلمه األدوار 

االجتماعية .
 - إكساب الفرد املعرفة والقيم واالجتاهات والرموز وكافة أمناط السلوك .

تكوينه  من  ج��زءاً  تصبح  التي  للجماعة  الثقافية  العناصر  الفرد  إكساب   -  
الشخصي. 

 - حتويل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي .  )تنشئة األبناء(

> استثارة قدرة التفكير في غرس قيمة نفع الناس:
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ] أخبروني بشجرة مثلها مثل املسلم تؤتي أكلها كل حني بإذن ربها وال يتحات ورقها, فوقع في نفسي النخلة 
فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي ] هي النخلة فلما خرجت مع أبي  قلت: يا أبت وقع في نفسي النخلة قال ما منعك أن تقولها ؟ لو كنت 

قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إال لم أرك وال أبا بكر تكلٌمتما فكرهت. )صحيح اجلامع - اخرجه البخاري ومسلم(

> التقدير األدبي واملادي في غرس قيمة العلم:
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: مثل الذي يتعلم العلم ثم ال يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فال ينفق منه. )صحيح اجلامع (

> التشجيع والدعاء في غرس قيمة العمل واإلتقان:
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء و أبخل الناس من بخل بالسالم .  )صحيح اجلامع (

عن أبي هريرة [ عن رسول الله ] قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وإن قل. )صحيح أبي داود(

> القدوة في غرس قيمة حب املسجد وقيمة النظافة: 
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال : اإلميان بضع و سبعون باباً فأدناها إماطة األذى عن الطريق و أرفعها قول ال اله اال الله.  )صحيح اجلامع(

> التيسير )جتنب التنفير ( في غرس قيمة اإلصالح: 
عن أنس بن مالك [ عن النبي ] قال : » يسروا, وال تعسروا, وبشروا وال تنفروا.«  )رواه مسلم  في كتاب اجلهاد(

> احلوار الهادئ واإلقناع ) طرح األسئلة ( في غرس قيمة الطهر والصالة: 
عن أبي هريرة ) [ ( قال : قال رسول الله ] : ) أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات, هل يبقى من درنه شيء, قالوا : ال يبقى من درنه 

شيء قال : فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو الله بهن اخلطايا.  )رواه البخاري ومسلم(

> القصص وضرب األمثلة في غرس قيمة األخوة:
للقصص أطيب األثر في النفوس وأفضل الطرق في التوجيه فهو يقع في القلب والسمع ويستحوذ على االنتباه ويعني على تثبيت املعنى في العقل والقلب ومن أمثلة ذلك: 
روى مسلم عن أبي هريرة [, عن النبي ] أن رجال زار أخا له في قرية أخرى, فأرصد الله له على مدرجته ملكا, فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخا لي 

في هذه القرية, قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال: ال غير أني أحببته في الله ) عز وجل (, قال : فإني رسول الله إليك, بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
                  )صحيح اجلامع الصغير(



إن معاجلة اخلطأ من الفنون  وقد علمنا رسول الله ] كيف نتعامل مع 
األطفال إذا أخطاؤ وسنذكر ست وسائل كان رسولنا الكرمي يعالج بها 

خطأ الطفل وهي :

< معاجلة اخلطأ بالتوجيه املباشر: 
عن عمر بن أبي سلمه [ قال :« كنت غالما في حجر النبي ] وكانت 
يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول الله ] : »يا غالم سم الله وكل 

بيمينك وكل مما يليك«
> )في حجر:  في رعاية-  الصفحة : إناء الطعام(

)رواه البخاري ومسلم(      

< معاجلة اخلطأ باإلشارة: 
عن عبد الله بن عباس [ قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول 
الله ] فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه فجعل رسول الله ] يصرف وجه الفضل إلى الشق اآلخر فقالت يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في احلج أدركت أبي شيخا كبيرا 
ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة 
الوداع.            )صحيح البخاري(

< معاجلة اخلطأ بالعتاب: 
عن عبد الله بن يسر – [ – قال بعثتني أمي إلى رسول ] بقطف 

فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه فلما جئت أخذ بأذني وقال يا  من عنب ’ 
غدر ) نوع من العقاب الرقيق (  )رواه الطبراني(

< معاجلة اخلطأ بالتعريض:
عن أب��ي ذر [ ق��ال : ق��ال رس��ول الله ]: : »م��ا ب��ال أق��وام يرفعون 
قال            حتى  ذل��ك  في  قوله  فاشتد  صالتهم«  في  السماء  إل��ى  أبصارهم 
) لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم (        ) صحيح البخاري(

< معاجلة اخلطأ بالتوبيخ:
ي��ا ابن  ل��ه  ع��ن أب��ي ذر [ ق��ال : »ساببت رج��اًل فعيرته بأمه ) ق��ال 
السوداء ( فقال لي رسول الله ] يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك إمرؤ فيك 
جاهلية » إخوانكم خولكم جعلهم الله حتت أيديكم » فمن كان أخوه حتت 
يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن 

كلفتموهم فأعينوهم« .               )صحيح البخاري(

< معاجلة اخلطأ بالزجر:
عن أبي هريرة [ قال : » أخذ احلسن بن علي [ مترة من متر 
الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله ] كخ..كخ. إرم بها أماعلمت 
أنا ال نأكل الصدقة«  قال اإلمام النووي وقوله كخ,كخ يقال بإسكان اخلاء 
ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن املستقذرات وكان 

احلسن [ صبيا.            )ورد في الصحيحني(
              )التوعية االسالمية(

توجيهات نبوية في تربية االبناء 

مبادئ توجيه الفرد والعمل معه:
1-مبدأ التقبل وهو تقبل الفرد كما هو ال كما يجب أن يكون.

2-حق الفرد في تقرير مصيره طاملا ال يسبب أضرار لآلخرين.
3-مبدأ اجلهود الذاتية أي مساعدة الفرد علي حل مشاكله من داخله.

4- املوضوعية في تقييم املشكلة وعدم االنحياز.
5-مبدأ تقومي الذات.

) ا.د/ عبد الفتاح عثمان -خدمة الفرد(



املسموح  أو  واحل���رام  احل��الل  ح��دود  إل��ى  األم��ر  يصل  حينما  لالختيار  مجاال  مطلقا  األب��ن��اء  تعط  ال   )1
واملمنوع مثل ترك الصالة أو إغضاب الوالدين . 

2( تبصير األبناء بالصواب واخلطأ واحترام النظام ومراعاة حقوق اآلخرين.
3( تدريب األبناء وتعويدهم االستئذان وشكر اآلخرين على املعروف وحب اآلخرين والتعاون معهم. 

8( تعويد األبناء علي النظام واملسؤولية واحترام القوانني واألنظمة وتذوق النجاح .
9( تعليم األبناء النظرة املتوازنة ألنفسهم ضمن العالم من حولهم وتقديرهم لذاتهم في قدرتهم على 

حل مشاكلهم ومواجهة الصعوبات واتخاذ القرارات.  
                       )التربية اإلسالمية(                                                                                                                                      

5( تدريب األبناء على إعادة تطبيق السلوك بالشكل الصحيح  واستبدال اخلاطئ . 
األخطاء. تعديل  بعد  السلوك  إع���ادة  ث��م  حتقير  دون  آم��ن  ج��و  ف��ي  األخ��ط��اء  ومعاجلة  باملعلومات  األب��ن��اء  تذكير   )6
وعدم  الشخصية  منو  تضمن  التي  املدروسة  الرعاية  حتت  اإليجابي  االستقالل  علي  األبناء  تعويد   )7

التهور واالنحراف خلف رفقاء السوء .

مفاتيح التنشئة البناءة لألبناء:-

إشراف:- ناصر  محمد العجمي - مدير مكتب التوجيه المجتمعي

 نسعد بتلقي اقتراحاتگم ومالحظاتگم 
علي الهواتف التالية :

  22487578 /22487579
فاگس: 22423125 

أو البريد االلگتروني اخلاص باملكتب

شارك معنا وكن إيجابيًا

Tawjeeh@Islam.Gov.Kw

)كلنا جنتهد في توجيه الرسائل ألبنائنا ونستفيد من جتارب الناجحني التربوية 

للمستشارين  األسئلة  ونوجه  قلوبنا  لفلذات  والبناء  التأثير  عملية  لتفعيل 

لنحصل علي اإلجابات املتعددة في كيفية اإلقناع وتطوير خصال اخلير في 

اجليل القادم ونحرص جميعا وبحرقة علي النبات الطيب في الوطن الطيب 

... ولكن من أين نبدأ ؟يقول الله تبارك وتعالي: »ذلك ومن يعظم شعائر الله 

فإنها من تقوي القلوب » احلج-32 »ويقول سبحانه وتعالى: »ومن يؤمن بالله 

يهد قلبه والله بكل شيء عليم«  التغابن-11« فكان التركيز على القلب ألنه 

احملطة األولي في االستقبال والتأثير والقلب مهبط اإلميان واألمان والهداية 

ونقول  والرجل  والشاب  والناشئ  الفرد  في صناعة  االنطالق  نقطة  والقلب 

ختاما »من حترك قلبه مخلصاَ َوجد قلباَ مستمعاَ فكان له أثراَ طيباَ نافعاَ.(

)SMS( إلستالم رسائل
التوجيهية للمكتب 

أسبوعيا يرجىمراسلتنا 
علىالبريد االلكتروني 

للمكتب
Tawjeeh@Islam.Gov.Kw

» ش��ك��ر وت��ق��دي��ر ل��ل��س��ي��د/أن��ور حمد 

احلمد/ مدير مكتب الشؤون الفنية 

العدد  هذا  في  مشاركته  طيب  على 

املساهمة  ع��ل��ي  ف��ي��ه��ا  ح���رص  وال���ت���ي 

ف���ي ت���ق���دمي ك���ل م���ا ه���و م��ف��ي��د حول 

التوجيه املجتمعي«.


