
معنى التوجيه

حاجة المجتمع إلى التوجيه

اإلفتتاحية

إن تنشئة الفــــرد وتربيته 
بالهــــوية  االعــــتزاز  على 
باإلنتــــماء   الشعور  وعلى 
التآخي  بثقافة  والتشبع 
واحترام وحب  والتسامح 
على  واإلنفتاح  اآلخرين 
األخــــــــرى  املجتــــمــــعات 
أوالً  األســــرة  مســــؤولية 
ومن ثم املدرسة واملجتمع 
في  ونحن  عامة  بصورة 
املجتمعي  التوجيه  مكتب 
إلي  الوصــــول  نحــــاول 
األسرة الكويتية التي هي 
قوام وأساس املجتمع من 
ودراسة  متابــــعة  خالل 
الســــلوكــــيــة  املــــظــــاهــــر 
املجــــتمع  في  املستجــــدة 
الكويتي والسعي لترسيخ 
التي  االجتماعية  القيم 
يحث عليها اإلسالم فضال 
عــــن  حتقــــيق التواصــــل 
مؤســــسات  مع  والتعاون 
بنشر  تعنى  التي  الدولة 
الفضيلة وحماية السلوك 

االجتماعي.
سائلني الله أن يوفقنا ملا 

يحبه ويرضاه ،،

ناصر محمد العجمي
  مدير مكتب 

التوجيه املجتمعي

هو  مجموعة  من  اخلدمات  تهـدف إلى مساعدة الفرد 
على أن  يفهم   نفسه  ومشـــــكالته ويستغل طاقاتـــــه 
ومـــــيوله  واستعداداته  ومهاراته  الذاتية  وقدراتـــــه 
وإمكانـــــياته فهو جزء مكمل للتربية يتركز مباشرة 
االختيارات  يحـــــقق  ال  وهو  الوظيـــــفة  تلك  حـــــول 
لألفـــــراد ولكنه يساعدهـــــم في االختيار عن طريق 
حفز النمو التدريـــــجي للقدرة على اتخـــــاذ قرارات 
دون املساعدة من اآلخرين ألنه يهتم بالفرد بأكمله  
بينه وبني  املتبـــــادلة  وبالعالقة  وبكل جوانب حياته 
املجتمع فـــــهو يســـــاعده على ممارسة حـــــياة حتقق 
االجتماعية. الفاعلية  حتقق  كما  الذاتي  الرضى 

صحيفة الرواد التربوية

على  تقتصر  ال  شاملة  خدمة  التوجيه  يعد 
املـــــدرسة أو األسرة فقـــــط ولكنه يوجد في 
مقر  في  املنزل  في  احلـــــياة  جوانب  جميع 
إلى  العمل وحيـــــثما كان هناك من يحـــــتاج 
مســـــاعدة فيجب أن يكون هناك من يقـــــدم 
األفـــــراد  بعض  يحتاج  فقد  املساعدة  هذه 

يحتاج  وقد  حياتهـــــم   طوال  التوجـــــيه  إلى 
البعض اآلخر هذه املســـــاعدة خالل شبابهم  
أو في املواقف احلرجة غير العادية فهدف 
منـــــع  أو  الصدمات  معـــــاجلة  ليس  التوجيه 
األخطاء بقدر ما يهدف إلى االرتقاء بالـــــفرد 

إلى أكبـــــر درجة ممكنة.

الكويتي  املجتمع  في  املستجدة  السلوكية  الظواهر  ودراسة  متابعة 
االسالم  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
الحوار

يكون  فقد  متعدد  احلوار  هدف 
للطرفني  نتيجة مرضية  إلى  الوصول 
وتثبيت  املفاهيم  بعض  وتصحيح 
العقيدة في نفوس الناشئني وقد يكون 
مؤشر  رفع  أو  معني  سلوك  لتهذيب 
األسرة  بناء  أو  الدراسي  التحصيل 
وقد يكون احلوار من جانب االب 
أجل  من  للقدوة  مثال  ليكون 
تطبيق  في  القدوة  متّثل 
محاورا  فيكون  احلوار 
أبناؤه  به  ليقتدي  جيدا 

ويتشّربوا سلوكه.

تكمـــن أهمـــية احلـــوار في 
عالجية  بنائية  وسيلة  أّنه 
من  كثير  حل  في  تساعد 
املشكالت فيعد احلوار من 
املوصلة  الوسائل  أحسن 
إلى اإلقناع وتغيير االجتاه 
تعديل  إلى  يدفع  قد  الذي 
السلوك إلى األحسن  ألن 
احلوار ترويض للنفس على 
آراء  واحترام  النقد  قبول 
أهميته  وتتجـــلّى  اآلخرين 
في دعـــم النمــــــو النفـــسي 
والتخفـــيف مـــن مشــــــاعـــر 
الكبت وحتريـــر النفـــس من 
الصــــــراعــــــات واملشــــــاعر 
كيف يمكنالعدائية واملخاوف والقلق.

      أن يكون الحوار مفيدًا   

<   حتديد الهدف من احلوار 
واحملافظة  موضـــوعه  وفهم 
أّن  إذ  احلـــوار  أثنـــاء  عليه 
من شـــأن ذلك حفظ الوقت 
واجلــــــهد وتعزيــــــز احتــــــرام 
الطرف اآلخر وعدم حتقيره 
الهــــــدف  خلدمــــــة  والتـــهيؤ 
املنــــــشود بانتهــــــاج الــحــــــوار 
اإليجـــابي البعيد عن اجلـــدل 
وحتــــــري العــــــدل والصـــدق 
في  واملوضوعـــيـــة  واألمـــانة 
الطـــرح مع إظـــهار اللبـــاقـــة 
البديـــهة   والهـــدوء وحضـــور 

ودماثة األخـــالق.
<   املبــــادرة إلى قبول الـحــــق 
عند قيام الدليل من احملاور 
اآلخر وعـــدم إصدار أحكام 
عـــلى املتحـــاور أثناء احلوار 
حتى وإن كـــان مخـــطًأ لكـــي 
ال يتحول املوقـــف إلى جـــدال 

عقيم ال فـــائدة منه .
قواعد جوهرية في 

كيفية الحوار :
<   االستماع اإليجابي :  وهي 
التشجيع  في  فّعالة  طريقة 
عــــلى استمـــراريــــة احلــــــوار 
باإليجابية وهي تنّمي العالقة 
فاالستماع  املتحاورين  بني 

وجهة  فهم  إلى  يؤّدي  اإليجابي 
ويعني  وتقديرها  اآلخرين  نظر 
املشاعر.  فهم  في  أكبر  مساحة 
<   حسن الـبـيـــان :  يحتاج احملاور 
إلى فصاحة غير معّقدة األلفاظ 
وإلى بيـــان دون إطـــالة أو تكـــرار 
واضـــحــــــة  العـــبـــارات  فتـــكـــون 
ومدعومة مبا يؤّكدها من الكـــالم 
الطيب والشواهد واألدلة واألرقام 

وضرب األمثلة. 
<   ضبــــط االنفـــعـــــاالت : فـــعلى 
يراقـــب  حكيما  يكون  أن  احملاور 
اليقظة  من  الدرجة  بنفس  نفسه 
واالنتباه التي يراقب فيها محاوره 

وعليه إعادة صياغة أفكار محاوره 
وتصوراته وقسمات وجهه ورسائل 
عـــينيـــه وعلـــيه أال يغضـــب إذا لم 

يوافقه محاوره الرأي. 

هدف الحوار



الحوار التربوي في البيت والمدرسة
)بنني  األبنـاء  مع  احلــوار  إلى  يدعــو  ما  لعل 
وبنــــات (  داخـــل املدرسـة والبيت هـــو اإلميان 
طريق  عن  التقبل  حتقيق  وهو  نبيل  بهدف 
األبناء  مع  اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل 
وهذا يتحقق عن طريق احلوار اإليجابي الذي 
شخصياتهم  وبناء  األبناء  لنمو  فرصة  يتيح 

والتوجيه  املتسرع  واحلكم  اللوم  عن  بعيدا 
نفوس  في  والعداء  الكبت  وغرس  اجلاف 
تقريب  شأنه  من  احملمود  واحلوار  األبناء 
وجهات النظر والتوصل إلى حل وسط يرضى 

به احملاورون.

فوائد
الحوار

التربوي

>  يعّزز بناء العالقات اإليجـــــابية بني الوالدين واألبــــــناء.
>  يبني ويعزز ثقــــة األبناء بأنفســـهم ويؤكــد ذواتهـــم وينـــّمي استقالليتهم

    ويشجعهم على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. 
>  يدرب األبناء على تقـبــــــــل االختـــالف مـــــــــــع اآلخريــن وأن ذلك ال يُعّد

    تهديدا لهم . 
>  يدّرب األبناء على حتقيق وتقرير مبدأ القـــيم املقبولة فهو مناخ ممتـــاز

    لتعديــل السلـــوك.
>  ينّمي املبـادرة واملنافـســة وحب االكتشــاف فهو تنمية للروح االجتماعية

   حيث يساعد في التغلب على اخلوف االجتماعي واخلجل.
>  يساعد األبناء على تصحيح أخطائهم بأنفسهم باالقتناع نتيجة التعلم.

1- النزول بالفهم واحلوار إلى مستوى األبناء مع 
لديهم  التفكير  كفاءة  لرفع  متواصلة  جهود  بذل 

واستيعاب احلياة بصورة تدريجية.
كانت  مهما  األبناء  وأفكار  مشاعر  احترام   -2
وحتسني  تنميتها  إلى  منها  واالنطالق  متواضعة 

اجتاهها. 
3- تقدير رغبات األبناء وهواياتهم واحلرص على 

مشاركتهم في أنشطتهم وأحاديثهم وأفكارهم. 
املتبادلة  الثقة  ببناء جسور  4- االهتمام الشديد 
بني اآلباء واألبناء والتي تعتمد على غرس انطباع 
ايجابي عندهم يفضي إلى تعريفهم بحجم احملبة 
والعواطف التي يكنها لهم آباؤهم فال بد أن يحس 

ونضحي  ملساعدتهم  ونسعى  نحبهم  بأننا  األبناء 
من أجلهم.

االستماع  وحسن  لألبناء  اإلصغاء  حسن   -5
املعوقات  معرفة  لآلباء  يتيح  ذلك  ألن  ملشاكلهم 
ثم  ومن  أهدافهم  وبني حتقيق  بينهم  التي حتول 

نستطيع مساعدتهم بطريقة سهلة وواضحة.

خطوات مهمة على طريق الحوار الهادف مع األبناء

) الشبكة اإلسالمية - باب األسرة (
)معا نربي أبنائنا (
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ها المكتب
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دراسات جاري تنفيذها

                                                                                                                                                                                   إشراف:- أ. ناصر  محمد العجمي - مدير مكتب التوجيه المجتمعي

)SMS( إلستالم رسائل
التوجيهية للمكتب 

أسبوعيا يرجىمراسلتنا 
علىالبريد االلكتروني 

للمكتب

 نسعد بتلقي اقتراحاتگم ومالحظاتگم 
علي الهواتف التالية :

  22487578 /22487579
فاگس: 22423125 

أو البريد االلگتروني اخلاص باملكتب

شارك معنا وكن إيجابيًا

من المبادئ التربوية السليمة

Tawjeeh@Islam.Gov.Kw Tawjeeh@Islam.Gov.Kw

1-التشاور الدائم بني األب واألم واتفاقهما على خطة موحدة في التربية.
2-بث أجواء احملبة في أرجاء املنزل.

3- حتفيز احلواس واإلدراكات العقلية وتطويرها في السنني األولى من عمر األبناء.
4-تنمية أداة احلوار مع األبناء منذ الصغر.


