
 

 

  

سرا من أسرار غرس القيم عبر أساليب البرمجة التي  20من ألكثريطلق مؤلف الكتاب 

  تتم عبر تفعيل الحواس والدماغ والجسد والقلب وإطالق المخيلة 
 

المؤسسة العربية للقيم المجتمعية     
ب مؤسسة االعالميون العر  

Zumord123@gmail.com 

 

 . د
ي

يد
مز

ال
ر 

و
ص

من
ر 

هي
ز

 

2
0

2
0

 

يم
لق

 ل
ية

بق
ط
 ال

جة
رم

لب
 ا



      البرمجة الطبقية للقيم                                     د.زهير المزيدي                                                 2

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 

 الفهرست 

 الصفحة  العنوان  السر

 4 مسار القيمة  1

 5 المسوح الميدانية  2

 6 تفعيل الحواس  3

 10 تحويل القيمة لمنتجات  4

 15 مع مناهج التعليم، أن تكون القيمة هي المحور  5

 16 اعتماد الرسائل غير المباشرة   6

 17 فصي الدماغ كل فص من التوجيه عبر ما يدركه   7

 20 نهج برمجة القيمة  8

 30 اللحظة في برمجة القيمة   9

 34 إدراك دوافع القيمة 10

إدراك البنيةةةة التحتيةةةة فةةةي الةةةنظم الةةة ي تم ةةةي اليةةةه  11
 المعلومات )المفاهيم(

36 

 37 تنجيم المعلومة 12

 38 مراعاة االعمار 13

 38 استثارة المخيلة 14

 39 القصة 15

 40 التخلق بصفات هللا  16

 41 نوادي القيم 17

 42 ساللم العالقات  18

 44 نطاق االدراك  19

 45 الصورة الموحدة 20

 47 مد أمد اللحظة 21

 52 تروس الغرس 22

 55 القرآن والقيم 23

 

 



      البرمجة الطبقية للقيم                                     د.زهير المزيدي                                                 3

 

 

 تقديم
وممارسلللللل  ا  ف  مجال تفعيل القيم   أطنقناهاعبر سللللللنسللللللنة مب علللللللرا  ال    ال   

لللكلللر عبر الجللامعللا   واللدنللا مب اإهميللة  م للا   يجللا    ادبنوملل فردنللا للل   ا  مللا  وعبر
مصللن  االبرمجة  أطنقنا عني مجمل ما اسل عرنلناف ف  عمنية تفعيل القيم  وهو ما 

اللبقيلة لنقيما  لللر    مصلللللللللللللللنانلا هلكا يع ملد مسللللللللللللللار االبرمجلةا ولللر عبر ن    
ف  ال  لل  وف ف     للا للام   باطبق ا وفيمللا ين  نسلللللللللللللل عرذ ل للكا الن   والللك  لم ي

 : هللا عبر عد ال وكل عنى    ف  عمنيا  ال لف عب اسرارف  اع مدنافما  لوف   الجامعا 
إكثر مب مؤسللسللة    أسللفارا  وداللنا في مسللار عمن  ميدان   ناللنا في   -1

 ن لف عب اسرارف.لواركة فس  لاف مسارات  
 يةنممسلللللللار أكاديم   افطآخ عنى تنر ما توهلللللللنا الي  الباو  الع -2

ف  مجاف  الللللللللللللمنا عنم    اأ ااث ال   دالللللللللللللنا ل اعبر امع مب الجامعا   
   وغيرها مب عنوم. واف صاء النفس وعنم افا ماخ وعنم افعآم وال سويق

 وهو ما اس غرق ال لف عن  مدا  اد عب الثآثيب عاما.
 

 نمثل لكلروادنا أ   في ا ولن لللللف عب اسللللرار تنر اللبقا  وأسللللالي  البرمجة لنقيم 
فمع تعدد المكاقا     ا ل  ال ير م عدد المكاقادد الك  ي م ال ااير في  لقعبر ال ع

يانو اللعم وتعنو افسلللللللللللل ثارم الدماوية عما تسلللللللللللل كوق   وي يد اإثر ب عدد الوا  ما 
 ف   وي مب سلللر افنجكا     ا تبصلللرف  وما تلللل م  مب م ي  الرواش  الملللل نة لنلبق

  ليصلللللل  م فاوتةادير وأ منة وبيئا   رارية  مق  عبرلقال   ا  الك  اسلللللل غرق ال االلللللير 
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القيمة  فناب ف نع مد   برمجة  وككلر افمر ف  عمنية  الللللللللللامنة  افسللللللللل ثارم  ر نةمل
الغرس مبااللرم بل نعمد لمسللار البرمجة لنقيمة  المسللار الك  يع مد أسللنو  اللبقا  

  ارسلللللر إ عرنللللليب غرسللللل ا  أو تفعين ا سلللللنوكا  وعني  نبدأ مسللللل    رغ نعب كل قيمة  
 السلللللر  نبدأها   يث   وال    صلللللرناها ف  أربع وعللللللرو  سلللللرا   ال االللللير فالبرمجة

 .ا مسار القيمةاإول وهو ا 
 السر األول: مسار القيمة 

ليعنم القارئ مب أ  ل ل قيمة مسلار  ونقصلد  المسلار أ  المقصلد وال دف الك  تود  
لنقيمة   امو د اد مسللار يوا ف  أن   كمامع  السللنو   أ  تنلللدف ك  عنى نللوش  يم ثل  

الوا دم  بل ت عدد المسللللارا   والمسللللار ي للللل ل بناء عنى الضنل الك  تعرنللللا الي  
وال للللف عب ماةياة الضنل ي م عبر أدوا  ف  مثل المسلللود الميدانية وأدوا   القيمة  

أنك عنى سللللللللبيل  ما  وت  وسللللللللاشل افعآم مثآ  ونعالمآ ظة وتانيل الماللللللللمو   
اريو ف  تاديد  نأكثر مب سلللللللللللليدق لنادد مسللللللللللللارا ل ا   يث نجد المثال قيمة الصلللللللللللل 

   فا  كانا داشرت  العاشنة فقد يأنك المسار ال ال :المسار

 

(1)الصدق

النفس

االصدقاء

هللا

الوالدين
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 وقد يأخ  مسارا مختلفا حين يكون وفق نطاق مختلف في مثل نطاق العمل التجاري:

 

قةك في والقصةةةةةد من تحةديةد المسةةةةةار، هو ان يسةةةةةاعةدك في دالتركيزد كي ال تحيةد عن طري 

المسةار ال ي اشةرت الوصةول للهدف،  لك إنك سةتعمد برسةم برنامجا عن كل دائرة  كرت في 

اسةةةةتوفيت عملية   تكون قدانق ةةةةائها ل دائرة، ومع  للبرنامج الخاص عن كاليه، ومع تفعيلك  

، وللمزيد أدرجنا رابطا يمكنك عبره تحميل الكتاب الكترونيا  عبر طبقة المسار للقيمة  البرمجة

 .ال غط عليه  بمجرد

 

 السر الثاني: المسوح الميدانية

تكمن أهمية المسةةوح الميدانية في كونها البوصةةلة التي تبين لك معالم المسةةار ال ي يجب ان 

عدة،   اال ي أشةرنا اليه في السةر الول، والمسةل الميداني يأخ  صةورو القيمة   برمجةتتخ ه في  

 منها على سبيل المثال:

 لنوعية والكمية.االستبانات، بأنواعها ا -1

االعالم من صةةةحف ووسةةةائل تواصةةةل اجتماعي    تحليل م ةةةمون ما تتناقله وسةةةائل -2

 ومحطات تلفزه وا اعه.

(1)الصدق

العميل

االنتاج

مدقق 
حسابات 
الشركة

البيع

https:/

/wp.m

e/p3W

skZ-

aKO 

 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
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 المالحظة والتقصي. -3

التقارير الفصلية والسنوية عما تطلقه وزارات الدولة ومؤسساتها، والشركات التجارية   -4

 التي تستهدف عمالئها بالخدمات.

ليم أجرتهةا حيةال ا ق  ثيةة الجنبيةة من نتةائج بحثيةةمةا تحملةه مواقع الشةةةةةركةات البح  -5

 الجغرافي ال ي تنتمي اليه.

 تناولها بالغرس.أن ت فجميع تلك المصادر تشكل لك صورة احاطية حيال القيمة التي تود  

فعلى سةبيل المثال كشةفت نتائج المسةل الميداني في دولة خليجية من أن تفشةي ظاهرة تعاطي  

 التالية:اب ليس له عالقة بكثرة االسفار وانما لألسباب المخدرات فيما بين الشب 

          

 

 السر الثالث: نهج الغرس يستوجب إدراك أساليب البرمجة، ومنها عبر "تفعيل الحواس"

 ما ا نقصد بتفعيل الحواس؟

أو  لك إن علمت أن برمجة المعلومة في الدماغ تتم ليس عبر حاسةةة واحدة بل عبر مجموعة  

في التأثير يختلف    محدد  راالحواس الخمس، ولكل حاسةةة ما يجعلها متفردة عبر مقد  نممزيج  

عن الحاسةةة الخر ، وهو ما يطالعنا به السةةيد مارتن لندسةةتروم، مدير شةةركة بي بي دي او 

https://

wp.me/

p3WskZ

-99N 

 

https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N


      البرمجة الطبقية للقيم                                     د.زهير المزيدي                                                 7

 

 كشةف فيه  ،شةمل معظم شةعوب العالم  أجرته شةركته  كونغ عن مسةل ميدانين االمريكية في هو 

، وحجم قدرتها في برمجة المعلومة في في اتخا  قرارات السةةةلوك أولوية تأثير الحواس عن 

 :نتائجهبياني عن  الدماغ وما يلي رسم

 

 

 )لندستروم(  درجة تأثير الحواس في برمجة المعلومة في الدماغ

 

فهةةو مةةا يعنةةي أن عمليةةة برمجةةة وبنةةاء علةةى الترتيةةب المشةةار اليةةه فةةي البيةةان السةةابق، 

بصةةر فيهةةا سةةيكون أوقةةع وتليهةةا حاسةةة الشةةم والسةةمع القيمةةة حةةال تةةم تطويةةع حاسةةة ال

اوي كافةةة البشةةر فةةي  لةةك التةةأثير بةةل لعةةل الةةبع  ا ال يعنةةي بال ةةرورة تسةة وهكةة ا، وهةة 

يتةةأثر بشةةكل أكبةةر عبةةر حاسةةة دون حاسةةة، ولكةةن لنقةةل ان المتوسةةط العةةام للبشةةر يعةةزز 

 .السابق  للبيان المشار اليه وفق الترتيب

 للقيمة؟  ةالحواس في البرمج  ليظل السؤال كيف يمكن تطويع

، حيث قد اخترنا قيمة العطاء، ورسمنا  عمليا في  لك إي احالعل في المثال التالي ما يمنل 

 لها مسارا امتثاال للسر الول،  
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 ثم اخترنا من توابع المسار ما يلي: 

 

ملبس  فةان عمليةة تفعيةل حةاسةةةةةة اللمس عبر قيمةة العطةاء عن الزكةاة مثال يمكن ادراكهةا عبر  

يعمد اليه الالبس يتم برمجة القيمة عبر   ارتداءللقميص، فمع كل    دناهاالمبينة   يحمل التصةةاميم

% ناهيك عن حاسةةة البصةةر التي هي وفق البيان السةةابق سةةتعزز  25حاسةةة الملمس بنسةةبة  

العطاء

المال

العلم

الزكاة

الوقت

التطوع

التكامل

االبتكار

التأليف

خدمة 
المجتمع

القيام 
بالمسؤول

ية 
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جرعة للمةاء او ما لدماغ، أما عبر حاسةةةةةة المة اق فيمكن ادراكهةا مع كل  % في ا58بنسةةةةةبةة  

نسةةبة  البرمجة ب وهو ما يشةةكل  عبر الكوب المبين أدناه    روبات سةةاخنة مثالتف ةةله من مشةة 

31.% 

 

 

 

 

 

 



      البرمجة الطبقية للقيم                                     د.زهير المزيدي                                                 10

 

 

 

         

 المشروب المف ل سيتبرمج دماغيا عبر  ات التصميم  احتساء

 

السرررر الرابع: نهج الغرس يسرررتوجب إدراك أسررراليب البرمجة، ومنها عبر "تحويل القيمة  

 لمنتجات"

ة العطاء لمنتجات في مثل تصةةةاميم ال بقا عبر مثال تحويل قيمولعل ال ي اسةةةتعر ةةةناه سةةةا

حصةةةر لها من القمصةةةان أو القبعات واالكواب وغيرها ما ينم عن خط انتاج طويل، وتتنو   

 نستعر  منها على سبيل المثال: لتشمل مجاالت عدة  ا نتاجخطوط  

 دعم مراكز االيتام-أ

 

لل االيتام قيمية على كل منها لصا ت التلوين وادراج كلمات بيع الحصى بعد عمليا  

https:/

/wp.m

e/p3W

skZ-

9Je 

 

https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
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على سةبيل المثال،    لصةالل االيتاميكون  ريعه  انتاجي  فقيمة العطاء أي ةا تم تحويلها لمشةرو   

ادراج عبةارات وتلوينةه و   ،مرمرا التركي  شةةةةةاط تم جمع حصةةةةةى    وهو مةا عمةدنةا اليةه حين

 .شراءلي السوق للحث مرتادمعززا للقيمة شاهد للقرآن مع  معززة للقيم على كل حصية  

 

 

 تحويل القيمة لمنتجات المتطو  ل فريق ال

           

 حاثة على ممارسة القيم شاهد للقرآن بعبارات 
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 ثقافة اإلنتاج بدال من االستهالك -ب

النظافة عبر تصنيع الصابون، بل حتى عبر تمكين اليد من فنون  في تحفيز قيم السالم أو 

 ن تلك التي تستهلك فحسب.الصناعة فاليد التي تعمل خير م

 

 نصيب أي ا  بع  من منتجات الصابون عبر ما نقدمه من ورش، ولألطفال 

 

 

 الشركة  وعبر ما يمكن ترويجه للشركات كمقترح يمكن تبنيه من قبل
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 منتجات االيتام سوق  -ج

 

 وك لك عمليات التحويل تمتد آلفاق ال حصر لها، فثمة مشروعين اجتماعيين،  

 عليه اسم )سما: سوق منتجات االيتام(، فعو ا عن أن تكون ناأطلقالول  

 لعل منل االيتام  مراكز االيتام مراكز تستجدي العطاء من المتبرعين، ف 

 مثل المشغوالتمهارات وتدريب على صناعات صغيرة في  

   .اليدوية )طالع كتابنا دالمشغوالت اليدوية والقيمد( ما يحقق ريعا لليتيم ولمركز االيواء 

 

 

 سوق منتجات قيم القرآن-د

 

 

https

://w

p.me

/p3

Wsk

Z-

9sV 

 

https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
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 بع  منتجات السوق 

 االستفتاء لمرتادي السوق: نتائج 

 

https

://wp

.me/

p3W

skZ-

99V 

 

https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
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وثمة مسارات أخر  ال حصر لها كعوائد في تحويل القيم لمنتجات في مثل تعزيز هوية  

 . الوالء للوطن او للدين رالمجتمع ان شئت وفق محو 

 مع مناهج التعليم المحور أن تكون القيمة هي السر الخامس: 

كي تكون    العلميةة او غيرهةا عبر محور )القيمةة(لتكن انطالقتةك في تةأمين المعلومةة سةةةةةواء  

، فةالسةةةةةموات  القيمةة بمثةابةة )المغلف( بةالنسةةةةةبةة للمعلومةة حتى لو كةانةت المعلومةة علميةة بحتةه

 خلق هللا من، وكةافةة مةا  (قةالتةا اتينةا طةائعين  )  والر  امتثلتةا عبر محور قيمي )الطةاعةة(

لن يمتثل للسةةلوك  الطالب،وك لك    كائنات وعلوم ومعادالت ريا ةةية سةةتمتثل لنها )طائعة(

عبر تقليدهم  حظ اجتهاد مؤسةةةةسةةةةاتنا التعليمية  الو القويم ان لم يبرمج وفق محاور من )القيم(  

ل  اح حينها  ال نسةتغرب  ففي برمجة العلوم التي ال تعتمد على أسةس وقواعد من القيم،  للغرب 

 حة كيميائية وجرثومية.تم تطويع العلوم في الغرب لقتل البشر عبر قنابل نووية أو أسل

 :من خطوات  عملية التعليم عالميا تتم وفق ما يليولما كانت  

 (Encoding)  الترميز -1 

 ( Storage)  التخزين -2

 (Retrieval)االسترجا   -3

وهو ما يعني أن اغه من المعلومات،  وتقييم ما يحصةل عليه الطالب محوره نسةبة ما تشةربه دم

  واسةةةةترجا  مكاناته غير المحدودة في تخزين  جهاز الحاسةةةةوب أف ةةةةل منا جميعا نظرا  

انه يدرك ما ال يدركه الحاسةةوب اال مقارنة بالحاسةةوب المعلومات، لكن تكمن ميزة االنسةةان 

ن الطريق كما  ان وجه وجهته واهتمامه للعلم فحسةةةب دون القيم حاد ع   نسةةةاناف،  وهو القيم

ما توصةةلت اليه من علوم في القاء القنبلة النووية على اليابان، ل ا    طوعتحادت اميركا حين  

 لعلم المدمر.ا  نتصبل القيم صمام أمان ال غنى عنه في التعزيز للعلم المعمر متحاشي 
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ة في الرسائل غير المباشرة جنبا الى جنب مع الرسائل المباشر اعتمادالسر السادس: 

 التوجيه. 

لدينا  من قائمة االسرار ما قد يشكل تداخال فيما بينها، ل ا يحسن ان نفك االرتباط لتت ل  

 معالم كل سر منها، فمن تلك:

 المحور في مثل  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

 داغسل يدكد رسالة مباشرة  الرسائل غير المباشرة  1
دإ ا لم تكن يدك نظيفة قبل تناول  

هي   الطعام قد تصاب بالفيروسد 
 رسالة غير مباشرة 

 النتائج 

دصباح الخيرد من الممكن ان تقال   الرسائل ال منية   2
وفق أكثر من أسلوب، فقد تعني  
الترحيب، وقد تعني التأنيب حال  

 تنتظره مثال تأخر من 

 سياق الرسالة 

في  سار التسلسل ميعتمد  نهج الغرس للرسالة  3
للقيمة  صول الو  المو وعات لحين

 محل الغرس 

 التسلسل

تفعيل القيم  
لريا  

 الطفال 

برمجة القيم  

ر مناهج  عب

   التعليم 

وإن من 

شيء إال  

يسبل  

 بحمده 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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تطو  الرسائل  كي ن، افللدماغ فص الرسالة لفصي الدماغ   4
 بما ينسجم مع كل فص 

 تف يالت فصي الدماغ 

 

 

 فصي الدماغالسر السابع: التوجيه عبر ما يدركه كل فص من 

عبر  لك ان التجارب المخبرية اكدت من أن دماغ االنسان يستوعب المعلومات الواردة اليه 

لفص  أساليب من التصنيف والتوجيه، وعبر ما توصل اليه من تجارب مخبرية تأكد من أن ا

ق  اليمن من الدماغ ينسجم مع االيمانيات واللوان والفنون والشعر بينما االيسر ينسجم للمنط 

، وك لك في عملية غرس القيم يصبل من الهمية بمكان صياغة  والفكار والحقائق  والرقام

كما ان نفس   عبر برمجتها وفق ه ين المسارين، فثمة خطاب عاطفي مشاعري للقيمة القيمة

وعبر ما تمليه علينا ا حصاءات الرقمية والبيانات   ،القيمة يمكن توجيهها عبر خطاب منطقي 

  م ت  ن الخلل ال ي تتعر  اليه القيمة في المجتمع عبر مراقبة عن سنواتعمن توجيه 

 . كي تصاغ على  وءه الرسالة

 

مة بما يدركه كل فص في الدماغ، مثال  لك بأن تجعل رسةالتك منسةج وعليه فيحسةن ان تدرك  

الغير بالتبر  للمحتاجين، فنعمد إلى التواصةةةةل مع كل فص في الدماغ بما  نحث  حين نود أن  

 ماليا على  ية بني االنسةةةانر  بيانات رقمية عما ينفق عليدركه، فمع الفص االيسةةةر نسةةةتع

لرسةةالة   ، وفق البيان التالي، بقصةةد تهيئة الدماغالمواد االسةةتهالكية والخدمات والصةةناعات

عزز للجانب المشاعري نحو من يستحقون  ن تالية نستهدف فيها الفص اليمن من الدماغ بصوة  

 .العطاء

 التالي يستعر  حجم ما ينفقه الشعب الوروبي والميركي في شراء سلع معينهفالبيان 



      البرمجة الطبقية للقيم                                     د.زهير المزيدي                                                 18

 

 الدماغ رسالة استهداف الشق االيسر من 

 

كيف اننا لو طلبنا من الشةةةعب الوروبي أن يتنازلوا لمد  فقط   الرقام نبينفبعد اسةةةتعرا   

عام واحد عن تناول اآليس كريم من أجل توجيه المبلغ للحد مما تتعر  اليه المرأة من موت  

 المواليةد والنةاتج عن الفقر، حيةث أعلنةت منظمةة الصةةةةةحةة العةالميةة مةا تتعر  اليةه المرأة من

مليار   12 مكان من تحسةةةين و ةةةعها بمبلغ بما يعادل  جائحة ناتجة عن سةةةوء صةةةحتها وبا

 دوالر.
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 )استثارة المشاعر(  في استهداف الشق اليمن من الدماغ 

 

   السر الثامن: نهج برمجة القيمة

ن برمجة الّلحظة يحتاج على الدوام لرفع مسةةةتو  المشةةةاعر كمرحلة لتعحّين عملية البرمجة  إ

وفق احداثيات   محل الغرس  )القيمة(أمد المعلومة أو ن نمد  أوالسةؤال  كيف نسةتطيع  ظية،  اللح 

 ؟  الّلحظة()

 فان علمنا أن احداثيات الّلحظة تتم عبر مسار: 

 اختيار القيمة المراد برمجتها. -1

 لقيمة. اد مسار تحدي  -2

ر ما اعتماد نهج غير مباشر عبر )نمط حياة، او مشهد يومي، او عبر تأمل في عناص -3

 حولك من طبيعة(.

 تجسير ما بين المشهد والقيمة عبر أحد أساليب مفاجئة العقل. -4

ان عملية مفاجئة العقل بما لم يكن يدركه يعتبر مسةةةار من مسةةةارات برمجة الّلحظة،  لك ان 

، فينشةةط مع غير  هو غير معلوم أو مدرك لديهما  ب العقل ال يلتفت بما هو معلوم لديه وينشةةط  
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اليب إبداعية السةةةةتثارة الدماغ بهدف تلقيمه  تعمد الشةةةةركات التجارية نحو أسةةةة المألوف، ل ا 

 عما تبيع، فلحظة استفاقة العقل ه ه هي ما تعول عليه في بيع منتجاتها.بمعلومة  

وفي التوجيه للسةةةلوك القويم، نعمد لبرمجة المعلومة وفق مسةةةار ننتقل فيه من رسةةةائل غير  

ة مباشةرة عما كنا نسةتهدفه من غرس، والمثالين التاليين مباشةرة لحين ان نفاج  العقل برسةال

 نمو ج عما نقصد.

ول: فان كنا نسةتهدف شةرائل المراهقات بغية توجيههن الرتداء الحجاب، فيحسةن ان المثال ال

 تكون رسالتنا مبرمجة وفق المسار التالي:

 يه الناس.انتقاء نمط حياة دارج أو مألوف تدركه الشريحة المستهدفة حيال ما يرتد -1

الثقةافةة المحليةة  لعةل االختيةار يقع على مةا يرتةديةه الرجةال من على رؤوسةةةةةهم  ةةةةةمن   -2

 الدارجة.

 

 

 أنماط أغطية الرؤوس 

 

 من وحي الثقافات الغربية في ارتداء االغطية 
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 تتعدد أغطية الرؤوس بتعدد الثقافات 

 

ل للنساء عبر  االنتقال لما يرتديه الناس على رؤوسهم عبر ثقافات أخر ، فاالنتقا -3

 ثقافات أخر .

 والسالمة الصحية. عوائد تغطية الرأس على الصحة  -4

 استعرا  ما تتعر  اليه النساء في أوروبا من تحرشات جنسية من قبل الرجال. -5

  

بيان ان الحرية المطلقة في الغرب لم تمنل المرأة نتيجة ل لك غير الخوف من   -6

 التحرشات بنسب تعادل خوفهن من ا رهاب.

 بماشرة )الحجاب( حفظ للمرأة وتعزيز لمكانتها المجتمعية كصانعة للرجال. لة رسا -7
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 نمو ج لنهج صناعة الّلحظة  

 

المثال الثاني:  نب  التقليد االعمى، وهنا نحن لن نبين مباشرة القيمة التي نريد ان نغرسها  

 توجيه. للح ور بقصد تعحّين لحظة مفاجئة العقل بما لم يتوقعوه من  

أن يكون مسار التقليد وفق ما يلي، وهو المسار ال ي سنعتمده في اعداد  لممكنفمن ا

 المحا رة

 

 ونهج مفاجئة العقل عبر لحظة يتم صناعتها يكون كما يلي: 

نب  
دالتقلي

المظهر 
والمخبر

للتقليد 
 وابط

االفتخار 
كبثقافت

الثقة 
بالنفس
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 م القرود ررررررررررررررررررررعالاسم االستعراض: 

 

 للفكاهة؟ ما ال ي يجعل القرد محل 

 الوحيد ال ي يدخل البهجة في النفوس؟ في تصوركم لما ا يعتبر القرد الحيوان  •

شواهد من الطبيعة،  
عن نمط حياة الناس

ابحث عن دائرة 
تشابه او لعالقة ما 
بين النمط والقيمة 
دون اإلشارة للقيمة 

بين التناقض أو ما 
يثير تساؤل

تعزيز القيمة

 مفاجئة العقل  لحظة 
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 التقليد؟ هل تعتقد أن القرد يقوم بتلك الحركات الفكاهية عن وعي أم لمجرد  •

 ويتم استعرا  الصور التالية صورة بعد صورة 
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 وأنت ما رأيك بمن يقوم ثم تسأل  

 ! شيءبتقليد الغرب بكل 

 و عوا ”تاتو“ ....و عت تاتو !  

 

 قت سبايكي حلقوا سبايكي ....حل
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 لبسوا السالسل ...نافستهم بعدد ما تلبسه من سالسل

 

 لبسوا الممزق ...لبست الممزق 
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 لبسو السترش...لبتس السترش 

 

 التقليد االعمى هنسمي ذيهذا ال

 تفتخر بهاِلم ال تكون لك هويتك التي 

 

 مثال:الحظ    وابط،للتقليد 

إال وبيد كل  د التنقل في باص أو طائرة فهم ال ي يعون أي دقيقه عن ، للقراءةحبهم  -1

 منهم كتاب  
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 تقدمهم التكنولوجي   -2

 . مسبوقةفي الخروج بمواهب والعاب غير   اجتهادهم -3

 

 

   .يعملون وهم شباب ليأكل من عرق جبينه  مثلنا، ليس لديهم خدم  -4

   .نزلقص الزر ، الطالء، صيانة السيارة وكافة أجهزة الم البيت،يساهم في أعمال  -5
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 حميدالتقليد ال نسميههذا 

 

 التقليد!!!ال تكن مثلي في ف

     

 انتهى 

 

 السر التاسع: لحظة برمجة القيمة  

رتشةةةافك حسةةةوة من فنجان قهوة، وتتم عبر  إالنشةةةوة، ب ، فثمة لحظة  الّلحظاتثمة أنوا  من  

تما ،  اسةةتثارة حاسةةة الم اق، ولحظة الطرب لمقطوعة موسةةيقية، حيث تتم عبر حاسةةة االسةة 

التي يترقبهةا جمهور المشةةةةةاهةدين لمبةاراة كرة نهةائيةة، لهةدف أو هةدفين لمةد  زمني  الّلحظةة  و 
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وفق ه ا    لنكونالتي نعنيها،  لحظة الّ   ييطول عن التسةةعين دقيقة، فلحظة تسةةديد  لك الهدف ه

،  رة قصةيرة مداها ثوان معدودة ئ المثال أمام ثالث دوائر زمنية، دائرة مداها تسةعون دقيقة، ودا

 الّلحظة.نتهي مع كل است كار لمشاعر تلك ت  ودائرة مداها مديد وقد ال

 

 دوائر الزمنة الثالث 

 

اسةةتحو ت عليه من طاقة، حيث يتقاطع فيها مزيج  فالدائرة الثانية ه ه تعتبر دائرة عظيمة بما  

من معةدالت االدرنةالين عبر كيميةائيةة تفةاعالت الجسةةةةةد مع الحةدث، مع مزيج من تفعيةل  

 اس، ومزيج من المشاعر، أما المشاعر فتتنو  لت م:الحو 

 الحماس -أ

 االشفاق - ب

 الفرح - ت

 الخوف - ث

 الرغبة -ج

 االنتقام -ح

 الثقة  -خ
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 عبر:وكل  لك مع مزيج من تفعيل للحواس  

 البصر عبر إبهار اللعاب النارية  -أ

 الم اق حين يكون عبر أصناف من المأكوالت ال تتوفر اال في المالعب  - ب

 ن أصوات اهازيج الجماهيرالسمع بما يرد الى أ نيك م - ت

 اللمس بالتعرق تارة أو البرودة تارة - ث

بع ةةةةةه  إن تقةاطعةات كهة ه لهي فرصةةةةةة ال تعو  في برمجةة المعلومةة، عبر مزيج يموج  

، لدفع متلقيها، سواء كان فرد أو جمهور، لالستجابة نحو القيمة أو السلوك ال ي ننشده،  ببع 

ب في تأمين صةةةةةورة إيجةابيةة لهةا مسةةةةةتهةدفة ب لك  وهو ما تغتنمةه العالمات التجةارية في الغةالة 

 بما يُروجون من سلع.  شرائحها الصطيادهم

وفي مثةال لحظةة الُكره، ثمةة لحظةات تةدور من حولنةا عبر مةا نمةارسةةةةةه من أنمةاط حيةاة يوميةة  

فيما بيننا وبين من حولنا، فلو أدرك المعلمون في مدارسةةةةهم، والمرشةةةةدون عبر توجيهاتهم،  

ها بما  رسةائلهم، والوّعاظ عبر خطبهم، والسةياسةيون عبر برامجهم، لطوعو واالعالميون عبر  

ن يعيلون أو المدراء عبر من  يخدم ما ينشةدونه من أهداف، والمر يشةمل أولياء المور ِمن مع

 يديرون في مؤسساتهم.

ولكن هل تتنو  وتتلون الّلحظات بصةةور متباينة ام أنها تأخ   ات الشةةكل فيما اسةةتعر ةةناه 

 في لحظة الُكره؟ سابقا

ه ان يستثمر تلك الّلحظة  ليغرس قيمة أو سلوك أو معلومة وتوجيه؟ وكيف يمكن للُموّجِ

وللتبسةةيط نسةةتعر  نمو جا لعله يقرب ما نحن بصةةدده من مو ةةو ، ففي نمو ج شةةركة 

دهول ماركد ما يعزز لمثال جيد حيال ما يمكن اصةةةةطياده من لحظات حين تخصةةةةصةةةةت 

ات اهداء، وعمدت لتصةنيف تلك الّلحظات الحياتية واغنت كل صةنف الشةركة في تصةميم بطاق

 من تلك الّلحظات بإثراء وتعابير يصعب حصرها.

 



      البرمجة الطبقية للقيم                                     د.زهير المزيدي                                                 32

 

 

 

 

 

 

 يوم االم، مناسبة تم تطويعها لبرمجة لحظة اللحمة والمآزرة مع المهات 

 

 ة عبر أمثلالّلحظة ثر أ م دوائر التقاطع في تعظي

ت الفرد عبر لحظةة القمةة؟ في الرسةةةةم  ت على  االمؤثرا  مةا الة ي نقصةةةةةده بتقةاطع مزيجُ 

التو ةيحي التالي بيان بنمو ج اي ةاحي عن الحالة النفسةية التي قد يعيشةها الفرد حين تتقاطع  

الحداث في مثل الهموم وما طالعه من قراءات، وما تعر ةةةةت إليه حواسةةةةه من وسةةةةائل  

قةدم عن دوري    اة لُكرةبعةة مبةارا عالم، مع دائرة أخر  هي على سةةةةةبيةل المثةال عبر متةا

 نهائي، لفريق يكن له الوالء.  

 

 

 

 

 

 

 الزمنية  الّلحظة التقاطع )أ( حين يعظم أثره في برمجة 
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 الزمنية  الّلحظة التقاطع )ب( حين يعظم أثره في برمجة 

 

 لةك أن تظةافر هة ا المزيج من التقةاطعةات يمنل الفرد ن ةةةةةجةا في الّلحظةة مةا يجعلهةا في القمةة 

 تأهبة للمعلومة أو القيمة أو المفهوم محل الغرس.كي تكون م

كة لةك اثرف في اعتمةاد عمليةة البرمجةة من عةدمهةا، فمةا تميةل إليةه النفس يكون    ولحظوظ النفس

أقرب في البرمجة عنه لو لم يكن لنفسةةةةك فيها حظ. وحظ النفس يكون عن هواية أو مهنة أو 

 احتراف ما أو لعله يكون عن هو  قلبي.

للغرس،  صةةناعة، وليس بال ةةرورة في أن تنتظر مناسةةبة كي تعمد  خ ةةع لعملية  فالّلحظات ت 

 ومثال  لك نجد:

صةةةةةنةاعةة الحةدث فريةادتةه نجةدهةا عبر مةا تم الترويج لةه حيةال مةادة الكولسةةةةةترول في  -أ

عي خلو اطعمته من مادة ، فصةةار الجميع يدّ في اميركا الثمانينيات من القرن الما ةةي

 لبيع.بقصد دفع عمليات ا  الكولسترول

http
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  للحد من ا رهاب، شةةةرّ كافة الدول تُ  ت%، فصةةةار100ا رهاب، صةةةناعة غربية   - ب

في المطةارات والفنةادق  المعةد صةةةةةنةاعتهةا في الغرب  وراجةت بيع منتجةات السةةةةةالمةة  

 والموالت عالميا.

وما فالنتينو اال صةةةناعة، وكافة المناسةةةبات غير الدينية ما هي ااّل صةةةناعة لترويج منتجات  

الوجهات السةةياحية، حيث تعمد   لالقتصةةاد، وتكثر تلك الصةةناعة وتزدحم في  تجارية وتحريك

شةةةركات السةةةياحة في االجتهاد بما ينتز  من تلك الثقافات ما يعزز لمناسةةةبات ليسةةةت من 

 الموروث الشعبي، بل بقصد تسلية السياح و بهاجهم.

د التي لم  الّلحظة ولعل في المقولة المشهورة “القشة التي قصمت ظهر البعيرد، تعبير عن د

ن يستكمل ما هو عليه من  أللصبر فخارت قواه النفسية والبدنية عن  ل باالمتثا ايتمكن صاحبه

 للمزيد طالع كتابنا )تعظيم أثر اللحظة( حال. 

 

 حين عملية البرمجة للقيمة  تنوع الدافع لت إدراكالسر العاشر: 

سةةةةةلوك،  ليهةا قبةل االعتمةاد كقنةاعةة أو  اثرا كة لةك، فةالنفس عةادة تُقلّةُب مةا يُعر  عوللردوافع   

لتتعرف على مردود القنةاعةة الجةديةدة على الة ات، فةان كةان المردود إيجةابيةا يكون االعتمةاد وإال  

فال، وتتباين الدوافع فهي ما بين تلبية الحاجات التي أشةار إليها هرم ماسةلو، وإلى ما اشةارت  

 اليه جامعة هارفارد االمريكية، وفق عشر مستويات.

 

 ية   هرم دماسلود للحاجات ا نسان
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 الدوافع العشر للسلوك  

 

 البنية التحتية في النظم الذي تمضي اليه المعلومات )المفاهيم(  إدراكالسر الحادي عشر: 

 دوائر التشابه التي تم ي وفق قاعدة  إدراكنه أف )المفهوم( على عرّ يُ 

فللخرائط ال هنية    ال هنية،خرائط  ا ما يدعي بالالمفاهيم منه استخالص  تعين على هناك أدوات
فيما يلي نستعر  آللية    د، دورا مساعدا وشاح ا يسهم في عملية التوصل الي إدراك دالمفاهيم

   :مكونه من خمس مراحل إنهابناء الخريطة ال هنية حيث 
  

https://wp
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 المفهوم:  مراحل بناء

 

العصف  -1 عل ال هني: مرحلة  في    ىاعتمادا  تخزينه  تم  الخاصة    عقلك،ما  وم كراتك 
  بالمو و ،تحدد من خاللها الحقائق واالفكار وال وابط  ات العالقة    التعليمي،ومنهجك  

 بالمو و . عنصرا  ات عالقة   50وقد تصل الي نحو 
الترتيب   -2 ومجاميع   والتنظيم: مرحلة  مجاميع  يشكل  ما  تع إبداف تابعه،كون  أنه  بما  تقد 

   . يشكل أولوية
ورقه كبيرة وارسم فيها ما يشكل قناعتك  من تلك الروابط    ىاعمد ال الرسم: مرحلة  -3

   .خطيفقد تظهر في شكل هيكلي أو دائري أو شجري أو  والعالقات،
الخطوط واالسهم لتبيان العالقة واتجاهها ...بين نو    استخدم الروابط: مرحلة تجسير  -4

  المرسوم.الخط   علىالعالقة بكلمة 
كن مبدعا في استخدام االلوان والصور ان احببت لتبسيط ما آل اليه   النهائية: المرحلة  -5

   .خريطتك عنوانا وامنل المفهوم،
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 السر الثاني عشر: تنجيم المعلومة 

عملية التمرحل الزمني الستكمال الصورة المتكاملة ال   اعتماد أي التنجيم  ةونعني بعملي 

 وفي المثال التالي نمو ج  يصعب على العقل ادراكها قد ما ،بمنحها عبر جرعة مركزة

 

عبر رسالتين ال  بالسرير المريل والداء المثل  ربط النوم المريل ب  التسويق ففي النمو ج نجد

 . سبو  لنشر االعالنخالل ال  رسالة واحدة وعبر أزمنة متفاوتة
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 السر الثالث عشر: مراعاة االعمار

يال القيمة محل الغرس، فقيمة كالسالم، مع  يستوجب مراعاته ح  كل مرحلة عمرية ما لإن 

عام   17- 13أعوام، وشريحة   7- 5شريحتين من اعمار الطفال متباينتين في مثل شريحة  

 موحدا.سيختلف م مون القيمة بالرغم من كونها 

صفة الشريحة 
 العمرية  

 م مون الرسالة  مسار  القيمة محل الغرس 

الطيور، االزهار، السماء،  الحدائق، السالم  اعوام  7- 5
 الطعمة المحببة 

نتائج ما يتعر  اليه االنسان عبر   السالم  عام   13-17
الحروب من دمار واعاقات وانتشار 
المحرمات، كي نحافظ على الحدائق،  
الطيور، االزهار، السماء، الطعمة  

 المحببة 

 

 السر الرابع عشر: استثارة المخيلة والتأمل  

االطفال المشةاركة بخبراتهم عبر تمرين تطلب منهم اغالق اعينهم واالسةترخاء من   أطلب من

لمنتزه حيث ت كر ما يلي:)من  بمخيلتهم   ااجل االسةةتما  لما سةةتقوله عبر جولة سةةتأخ هم فيه

هل تسةةمعون صةةوت جدول   ال بابة،هل من حشةةرات كصةةوت    الطيور،ع اصةةوات  منكم يسةةم

الجدول، هل تسمع صوت مرور    فيمن حوله، مرروه ماء، من يستطيع أن يقطف عود جاف  

هل   حولنا،من يشةتم رائحة ما، زهور، رائحة دخان، كم تبلغ درجة الحرارة من    بالماء،العود 

 حرارة الشمس مزعجه، هل ثمة غيوم(  

ولعلك تعر  لهم صةورة المنتزه قبل ان تسةرد لهم ما في الجولة من مرافق في مثل الصةورة  

مكنت من منحهم  لتكون ب لك قد فعلةت لهم الحواس عبر إطالق ملكةة الخيال، وت  ،التةاليةةالمبينةة  

قيمة )السةةالم( ليدركوها عبر حواسةةهم، ليأخ  كل منهم بعد  لك برسةةم مشةةهد واحد مما رأوه 

فيتم تةأمين القيمةة دمةاغيةا،    ،في مخيالتهم لتثبيةت القيمةة عبر أقالم ملونةه وورق يوز  عليهم

سةم  رسةموه وتعليق رسةوماتهم على احد حوائط الفصةل، ومنل الحائط التتلوه مرحلة جمع ما 

)السةةةالم(، هنا سةةةتتم عملية برمجة تلقائية لجميع الطفال كل يوم وفي كل مرة يطالعون فيها 
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رسةةوماتهم، ولعل إجراء تالي تعمد اليه حين تجعل لكل رسةةمة بطاقة مصةةغرة باسةةم الطالب،  

كما    ،الطفةل وهو ما سةةةةةيعزز للثقةة بمةا انجزه  ويتم طبةاعة رسةةةةةمتةه على قميص كي يلبسةةةةةه

الم عبر حاسةةة الملمس مع كل مرة يلبس فيها الطفل القميص، وك لك في سةةيبرمج قيمة السةة 

 .عبر حاسة البصر  البرمجة التي تعر  اليها الطفل عبر ما رسم

 

 صورة المنتزه لمعاينة الطفال قبل اغالق اعينهم 

 

 السر الخامس عشر: القصة 

للصةةغار والكبار معا، ناف  في ص عليك أحسةةن القصةةص( فالقصةةص أسةةلوب آسةةر )نحن نق

منها كأسةلوب ما وقعنا عليه عبر دراسةة للقصةص    والمثلبرمجة القيم، وفي سةردها أسةاليب، 

بعنوان   اكتاب   أطلقناإ   لمزيد  االقرآني، وهو ما أطلقنا عليه مصطلل )قوافي اللقطات( وفي  لك  

  .القرآني()حركة الكامرة في القصص 
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 السر السادس عشر: التخلق بصفات هللا  

إن التخلق بصةةةةفات هللا أمر محمود، س السةةةةماء الحسةةةةنى في مثل الكريم والعفو والغفار 

والصةفات أوال،  والوتر وغيرها، ولعل أولى مراحل التخلق تكون بالتعرف على تلك السةماء 

ت بشةةكل مبهج في مثل ما يلي من تمرين ليتلوه ثم اسةةتكشةةافها عبر تمارين لتعزز تلك الصةةفا

عبر مسةةةابقات فيما بين    معر  يقام في المدارس والفعاليات المجتمعية وفي الموالت أي ةةةا

 .المدارس أو مع عموم الجمهور
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 السر السابع عشر: نوادي القيم  

 ا عبر مسار التفعيل  إن عملية غرس القيم ال تتم فقط عبر مسار الحواس والدماغ بل أي 

الفيزيائي للجسد بشتى أنوا  النشطة وهو ما يتم عبر النوادي، فبالنادي يتم إدارة النشطة  

برمجة القيم حين  التي يصعب ممارستها في الفصل أو في المنزل، وللجسد دور كبير في  

 مزيد: لمن يرغب بال أربعة كتبالصدقاء، وقد أفردنا للنوادي  كمع ايتشارك في ممارسته

 الول: العالمات التجارية في التأثير على القيم 

 الثاني: نما ج من أنماط البناء للقيم 

 الثالث: نجوم المالعب والقيم
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 الرابع: تفعيل القيم وممارستها 

 المشغوالت اليدوية والقيم الخامس: 

 

 

 السر الثامن عشر: ساللم العالقات 

 ما ا نقصد بالساللم؟

معها معلومات  ات عالقة بها بشةكل    رسةتسةتح ة الدماغ حين تسةتح ةرها  إن أي معلومة في  

من معلومات يكون في هيئة صةةةور أو ربما روائل أو   هتلقائي، وربما يكون ما تسةةةتح ةةةر

 كريةات وهكة ا، فةالمعلومةة تتمتع بعالقةات مع شةةةةةبكةة من المعلومةات الخر  الموجودة في 

نجد الدماغ مات، فلعلنا حين ن كر أصةةفر، الدماغ، وهو ما نطلق عليه مصةةطلل سةةاللم المعلو 

، ورمزية شةريط  DHLيمدنا بما له عالقة باللون الصةفر في مثل الموز، وعالمة تجارية مثل  

 وهك ا  ،عودة االسر ، والصحراء

وكة لةك في برمجتنةا للقيم، يحسةةةةةن ان نةدرج مع كةل قيمةة مةا يعزز لعالقةة مع مةا نود البرمجةة  

 القيمة و لك في مثل:تلقائي حين ن كر اسم   عليه ليستح رها الدماغ بشكل

العالمات  

التجارية في  

التأثير على 

   القيم

https://b

it.ly/3f5

ukEn 

 

نما ج 

من 

نماط  أ

بناء  

القيم  

في 

 الحياة 

نجومية  

الريا  

   ة والقيم

https

://w

p.me

/p3

Wsk

Z-

9sV 

 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV


      البرمجة الطبقية للقيم                                     د.زهير المزيدي                                                 43

 

  

 أو لقيمة المسؤولية 

 

 

وهو ما تجتهد عليه العالمات التجارية في رسم هوية لها، فنجد حين نتلفظ بعالمة مكدونالدز 

لح اء ريا ي، وك لك يرتبط  و أ بتزال وليس  هامبرغر  رورة االسم سيرتبط بوجبة الفب مثال 

الصدق

السلطة 
الخ راء 

رائحة طيب
الورد

لكزس

اللون 
االبي 

صحابي

بنالل\الحليب

الصيام

طبيعة 
النمسا

صوت 
قطرات 
الماء

القرآن

الزجاج 
الشفاف

افة لجنة الشف

ةالمسؤولي

السلطة 
الخ راء 

رائحة طيب 
الورد

لكزس

اللون االبي 

صحابي

ناللب\الحليب

الصيام

اطبيعة النمس

صوت 
قطرات الماء

القرآن

الزجاج 
الشفاف

ة لجنة الشفاف
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الكوال وليس مع  شراب وك لك مع  )شبس( وليست المهروسة،بالبطاطا في هيئة معينة  

 شراب السفن أب، وهك ا، وهو ما يعزز لغرس الهوية وهو ما ننشده مع كل قيمة. 

 

 وزاوية النظراالدراك نطاق السر التاسع عشر: 

عبر النطق بكلمة واحدة للمنظر التالي، سنجد من يختار، صحراء، ومنهم   ،راهن فنحن أمام ما  

تمليه   اختياراخ رار، وهك ا تتعدد ا جابات بناء على  سيختارتار جفاف، ومهم من سيخ 

 كون عليها. ن علينا النفس وهو ما له عالقة بزاوية النظر ونطاق النظر والحالة النفسية التي 

 

 

 

 ما ال ي تراه؟ 
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 إن االدراك يعتمد على مد  تفعيلك للحواس من جهة ومن جهة أخر  على نطاق الرؤية لك  

درجة ليس   2أو تختاره، حيث ان االختيار سةةةيكون  ةةةمن زاوية سةةةعتها  وفيما تنتقيه    ،لديك

فا دراك وتشةكله عززنا له بكتاب بعنوان مؤشةر االدراك درجة،    160 مداه  نطاق ةمن   أكثر

 .والقيم

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 السر العشرون: الصورة الموحدة في التواصل 

 دة؟ ما ا نقصد بالصورة الشاملة الموح 

إنه من الهمية بمكان اعتماد العناصةر التي اشةرنا اليها في السةر الخاص بسةاللم العالقات من 

الفئات المسةةةتهدفة، وفي الغالب   عأجل ممارسةةةته عمليا هنا في تحرير رسةةةائلنا التواصةةةلية م

رسةةائلنا سةةتكون في االطار ا عالمي والتوعوي ا عالني، وعليه يحسةةن حال اخترت لونا 

أو مصةةةةطلحا خاص بك، ان يكون  لك   ،، أو شةةةةعارا لفظياك ا اللون مسةةةةتمرا معفليكن ه

، فةالمسةةةةتهد مسةةةةتمرا معك لحين االنتهاء من برنامجك ال ي اعددته في تواصةةةةلك مع الفئة

فال يحسةن ان نجد على سةبيل المثال شةعار حملتك التوعوية  وك لك حيال موقع شةعار الحملة 

https:/

/wp.m

e/p3W

skZ-

9ad 

 

https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
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لوسةط وتارة في السةفل، ف لك ال يعزز تأمين آمن للمعلومة  تارة في اعلى ا عالن وتارة في ا

 محل الغرس.

ة رسائل ، وقد وقع اختيارنا على مجموعهال ي نعني في ولعل في المثال التالي ما يو ل أكثر  

 لإلي اح.طيران   شركةإعالنية ل

 

 

 : حيث نالحظ استمرار

 والبرتقالي اللونين الخ ر  •

 اعتماد الرسم الحر بلون ابي   •

 وقع موحد للشعار م •

     تعزيز الفكرة الموحدة وهي دالوصالتد في كافة الرسومات •
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 السر الحادي والعشرون: مد أمد اللحظة  

 ؟  الّلحظة(وفق احداثيات ) محل الغرس  )القيمة(أمد المعلومة أو ن نمد  أننا  ككيف يم

الّلحظةة تتعةدد منهةا ما وجدناه على سةةةةةبيةل المثةال مع المةاليزيين    إثرأسةةةةةاليةب م ةةةةةاعفةة إن 

، وما تعمد اليه مكة  ىبل  هابهم الا قي شةةعائر الحج في بالدهم تدريب   ونيمارسةة المسةةلمين حين  

، ففي ةد بدئ فعالياتها عبر اشةةةةعال الشةةةةعلة الولمبي اللعاب الولمبية في ا عالن عن موع

الوقت ال ي ال يسةةةتغرق فيه اشةةةعال الشةةةعلة عن خمس دقائق نجدهم يمدون لحظة االشةةةعال 

فيه جهود الشةركات  ، ويت ةاعف اثر الّلحظة مع ه ا المد بتفعيل أنشةطة وبرامج تحشةد  لشةهر

 .والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني على تنوعها

 

 اللعاب الولمبية، عمدت إلى مد حياة الحظة عبر مد أمد الشعلة لب عة أشهر 

 

 

 تتبار  شركات التصميم في تصميم الشعلة  
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 نما ج عن شعالت أولمبية لمد  عقود 

 

 

الشعلة استالم مراسم   
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سيم ملكية ة وفق مرالتلقي الشع  

 

 

آسيا  قارة  طريق الشعلة الى  
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 حماية الشعلة بحرا 

 

 

بقصد تعزيز المشاعر نحو الحدث  حتى كبار السن وشغف حمل الشعلة  
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لحشد االبهار  وصول الشعلة   احتفالية  

 

 

 

 

 مكان  ن يلمعاقول
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 مشاعر اللحظة تمتزج معها عناصر: ف

 االبهار  .1

 الف ول .2

 توقد ع لي  .3

 توقد قلبي   .4

    البصر، ..( السمع،حواسك الخمس )  توقد في .5

 نحن نعول على كافة ما توقد لتأمين برمجة  ف

 . ال ي نريد)المعلومة، القيمة، الموقف، السلوك( 

 

 

 السر الثاني والعشرون: تروس الغرس

 ما ا نقصد بالتروس؟ 

تدور من حوله بقية التروس تباعا، وهو  ان الترس كما هو معلوم قرص له اسنان، فان دار 

ما يعني أهمية التوافق واالنسجام والتكامل في العمل مع كل فريق من الفرق التي يتشكل  

منها جهاز التفعيل للقيمة محل الغرس مجتمعيا، فالفريق الواحد هو بمثابة الترس حين يعمل  

م من اثر تفعيل القيمة مجتمعيا،  عظّ لتعمل معه باقي الفرق بانسجام وتوافق، والفكرة هنا بأن نُ 

و قلنا على سبيل المثال أن القيمة المراد غرسها في المجتمع هي قيمة )المانة( وكان مسار  فل

 :القيمة وفق الرسم التالي

 

https://

wp.me/

p3WskZ

-bop 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
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 فان التروس والتي هي مجمو  الفرق ستكون وفق ما يلي 

   

 وما يلي مجموعة من الكتب التي تو ل بجالء آللية إدارة التروس مع روابطها للتحميل 

https://

wp.me/

p3WskZ-

99Q 

 

التفكير  

االسترا 

تيجي في  

استهداف  

شرائل  

   المجتمع

https://

bit.ly/2

E95kfp 

http://bit.l

y/sinaeat

_altakam

ul 

http://bi

t.ly/sina

eatalma

swuwlia 

https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://bit.ly/2E95kfp
https://bit.ly/2E95kfp
https://bit.ly/2E95kfp
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
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 برنامج ال ي سيتم تعهده عبر كافة التروس هو كما في المثال التالي: وال

 

 والعشرون: القرآن والقيم )قوافي اللقطات( السر الثالث 

 

 

 

االمانة

الطالب

التاجر

الموظف

االب

http://

bit.ly/si

naeatal

maswu

wlia 

https://

bit.ly/2

E95kf

p 

http:/

/bit.l

y/sin

aeat

_alta

kam

ul 

https:/

/wp.m

e/p3W

skZ-

99Q 

 

التفكير  

االسترا 

تيجي  

في 

استهدا 

ف  

شرائل  

  المجتمع

http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
https://bit.ly/2E95kfp
https://bit.ly/2E95kfp
https://bit.ly/2E95kfp
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
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 القرآن وطبقات برمجة القيم والعشرون:  الثالث السر 

وهو ما افردنا له ، ةمختلفنقف هنا حيث يكون مسار طبقات البرمجة لقيم القرآن الكريم 

مرة في  والثاني بعنوان )حركة الكا نوان )طبقات البرمجة لقيم القرآن(بع ين، االولكتاب

 (القرآن قصص 

 

 

 

 

https://www.

muslim-

library.com/ar

abic/%d8%b7

%d8%a8%d9%

82%d8%a7%d

8%aa-

%d8%a7%d9%

84%d8%a8%d

8%b1%d9%85

%d8%ac%d8%

a9-

%d9%84%d9%

84%d9%82%d

9%8a%d9%85-

%d9%81%d9%

8a-

%d8%a7%d9%

84%d9%82%d

8%b1%d8%a2

%d9%86/ 

 

حركة 

  فىالكامرة 

القصص  

 القرآني 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
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 والحمد هلل رب العالمينتم 
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 كتب للمؤلف 

 

 

https://b

it.ly/3f5

ukEn 

 

https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
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https://wp.

me/p3Wsk

Z-9a0 

 

https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
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 المؤلف في سطور 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 المواقع االلكترونية:

 www.zumord.net 

 www.qeam.org 

 : APPSتطبيقات 

 زهير المزيدي )زمرد( -1
 برامجنا التدريبية  -2

 

 الخبرة:سنوات 

التلفزيوني  والتسويق وا نتاجعاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفي  الحمالت ا عالنية وا عالمية  30أكثر من 

 مية أو الشركات الخاصة.  والتأسيس للهيكلة ا عالمية والعالقات العامة في المؤسسات الحكو

 العملية: الخبرات 

 . 1984لتطبيقي والتدريب مؤسس إدارة العالقات العامة وا عالم في الهيئة العامة للتعليم ا .1
 (. 1985للدعاية وا عالن ) T.Cمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .2
 . 1986مؤسس إدارة ا عالم في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991المتخصصة في إنتاج الفالم الدعائية التلفزيونية.مؤسس لشركة الرؤية والكلمة   .4
 1994 الكويت.تصدر في  أكاديمية(تسويقية  أسواق. )إعالنيهرئيس تحرير مجلة  .5

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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، القنوات التلفزيونية (1995)الكويت سبوت  دارة ا عالن التجاري في تلفزيون دولة  عام شركةمؤسس ومدير  .6
 .الثالث، العامة والريا ية واالجنبية

 2000العرب د لالستشارات ا عالمية والتسويقية  “ا عالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةارة مجلس إد رئيس .8
 . 2001خبير إعالمي معتمد لد  غرفة تجارة وصناعة الكويت .9 

 : الدوليةالجوائز في  الع وية 

 1996عام    I.A.Aاالمريكية لدولية اا عالن  جائزةع و لجنة التحكيم  .1
 لندن.   – 1999ع و لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 جامعة الكويت. ا عالني،ع و لجنة التحكيم لجائزة االبدا   .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد  االعالنية   ع و لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010بريطانية ع و لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( ال .5
  -جمعية التسوق الخليجية  -ا عالن الدولية   الدولية: جمعيةيتمتع بالع وية في عدد من الجمعيات ا عالمية  .6

 جمعية التسوق المريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

لشرق الوسط من الجوائز الدولية في مجال ا عالن أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن ا على عددحائز  .1
 . 1992برشلونة  -وروبا وأ

 إعالنيةمنظمة  لكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فر  الكويت لجمعية ا عالن  .2
   1996-امريكية

 1999ع و مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن   .3
 2013عالنية في الكويت االقلد جائزة منتد  االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة  .4

 

 المؤلفات:

اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة   ، دار  ات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج ا بدا   .1
 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحد  الجامعات 1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مؤسسة الكويت    -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون   لىع وأ واءالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
   1985العلمي،  للتقدم 

 . 1994 -إنشاء بنك النصوص  .3
 . 1995-المكتب ا عالمي للتنمية  .4
 . 1994القوانين االحترازية في مجاالت ا عالم وا عالن في العالم  .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(حة التسويق بالشريحة المستهدفة )شري .7
 2006تسويق أنماط الحياة  .8
   2006التسويق بالحواس الخمس  .9
   2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .10
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير 2010قوة العالمات التجارية  .11
لحكمة في  ، وجامعة دار امفتوحة في ماليزيا)برنامج معتمد في الجامعة اآلسيوية ال 2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 تعليمية دوليا( .المؤسسة ال(، ومعتمةةةةةةةد في )عشرات اجدة
 2010استكشاف القيم  .13
 2010محفز القيم  .14
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .15
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 2012تفعيل الحواس  .16
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .17
 2014منتجات تحويل المشاعر إلى  .18
 2014في استنساخ فكر العظماء  .19

 

 البرامج اال اعية والتلفزيونية:

 ساعة إ اعية مع إ اعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات ا عالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا   - ةاست افات عبر محطات إ اعية وتلفزيوني -2

 

 : Social innovationsفي مجال إبدا  المشاريع االجتماعية 

قاية من آفة المخدرات، عبر تشكيل مجلس بع وية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  مشرو  دغراسد للو -1
، أشادت ملكة السويد بنتائج المشرو  2005-1999المدني ومؤسسات القطا  الخاص في دولة الكويت،

 دولي بما حققه المشرو  من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا. من جولتها في معر  
و  د وقف الرشيف ا عالنيد للجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبراتنا في تدشين وإدارة  مشر -2

 2017جوائز ا عالن الدولية عبر طلبة كلية ا دارة والتسويق.
تام، مقدم لبيت الزكاة الكويتي، لتعزيز مفهوم ا نتاج في مراكز االيتام  مشرو  دسماد سوق منتجات االي -3

 2016مراكز لموارد ماليه عو ا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.وجعلها 
مشرو  دسمرد سوق منتجات القرآن، مع مجموعة من القر  اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء   -4

ومفاهيمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج أدرناه دوليا بعنوان دتحويل القيم  بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القرآن
 2017د ما تمخ  عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القر .لمنتجات 

مشرو  دأسوارد لشبكة بسواعد شبابية من مختلف دول العالم، لدعم ق ايا العمل ا نساني والحث عليه   -5
 2017بشكل تطوعي.

عبر وسائل التواصل  جزء، لتعزيز مفاهيم القيم ا نسانية  100إطالق مشرو  )تأملت(، عبر موسوعة من  -6
 االجتماعي بشكل أسبوعي.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  1986مشرو  الجامعة الخليجية المفتوحة،  -7
مع المدني توقيع عشرات م كرات التفاهم في مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات المجت  -8

رامج المؤسسة العربية للقيم  ومؤسسات تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشبيك واعتماد ب
 المجتمعية. 

 2020- 2019المشرف على تقديم دبلومين للقيم في جامعة دار الحكمة في المملكة العربية السعودية  -9
 
 االستشارات: في مجال 

 الكويت. -مكتب الشهيد ان الميري د مستشار إعالمي لبع  مكاتب د الديو .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –شار شركة دحرفد إحد  شركات دصخرد الكويت مست .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إعالميمستشار  .5
 في قطر، وقناة الرسالة في السعودية.   1997لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة قدم االستشارات  .6
 2004-2002القاب ة   ةالمواساة مستشفى مستشار شرك .7
 ، إحد  شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 2003د  العلميمستشار دالمركز  .8
 2005لشركة الشرقية لالستثمار   التجاريالرواج  اسممستشار  .9
 2005)عربية وأجنبية وثنائية اللغة(   IPEموعة مدارس مستشار مج .10
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 2006ياز لالستثمار لشركة االمت  التجاريالرواج  اسممستشار  .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لد  معهدمستشار التسويق  .12
   2007 الكويت،تجارة وصناعة   التجاري، غرفة الكويت للتحكيم مستشار مركز .13
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، ثم مستشار العالقات الدولية  2011مد للموهبة واالبدا  مستشار اسم الرواج والتسويق لمركز صباح االح .15

2015 
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .16
   (World political conference)في  2012لجمهورية التركية لمستشار  .17
 والخليج.الكويت  فيمستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية  .18
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