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 ديم قت

 

ــبق أن في عملية غرس القيم التي أفردنا أطلقنا مصــطل" لالبرمجة الطبقية للقيمل،   س
رس غلالبرمجةل من أجل   أســلوب  اعتمدلها برنامجا تدريبيا ودبلوما جامعيا وهو ما  

تعلو االســـــتـثارة اـلدـماغـية لصـــــال"  الواـحدة طبـقات البرمـجة للقيـمة  القيـمة، فمع تـعدد  
د األ ات الغرس، ويزـي ددعملـي ة  ثر بتـع ات البرمـج ا يتم    ،طبـق ارة عبروهو ـم ل   ـت تفعـي

، وتارة عبر على ـسبيل المثال ما تـشتمه من الروائ"أو لوان أما تبـصره من  بلحواس  ا
ر االنجذاب  حيث ، أو عبر تفعيل المخيلة بقصـة، وهكذا  ،تفعيل فصـي الدماغ يكمن ـس

الجســـــد بكليـته ل  ليصـــــ  ،وبيـئات متـفاوـتة  ،وأزمـنة  ،للقيـمة مـحل الغرس بـعدد مـقادير
عبر مزيج من وذلك   ،والقلب والحواس والجســـدالعقل  ب لمرحلة االســـتثارة الشـــاملة

ــرةالالغرس  لعملية  ، فنحن ال نعمد  الطبقات البرمجية ــار البرمجة  ،مباش بل نعمد لمس
بعد ذلك    ثم نلج  كي نت كد من أن الغرس قد تم بالفعل للقيمةغير المـباشـــــرة ك ولوية 

ــاليب التقليل ــرةألسـ ــبقه عملية تهيئة    ألنّ ،  دية المباشـ بعد   القيمة  نبذتُ الغرس إن لم تسـ
عبر  اســتعرضــناســلوك، وســبق أن ال  علىبعد ذلك  ينعكس  المســار الذي  وهو ، حين

ــلوب لالبرمجة الطبقية للقيمل   ــرون طبقة في كتابناألأسـ لالبرمجة الطبقية   ربع وعشـ
 لعديد منل  سـنسـتعرض فيهلمشـاعر، اطبقة لخصـصـناه الذي  هذا المبحث   للقيمل وفي

 :مثل اياضالق

 

 ما العوامل التي تؤثر في تشكل المشاعر؟  ❖

 هل العقل له قدرة التحكم بالمشاعر؟ ❖

 .عالقة الحواس بدرجة استثارة المشاعر ❖

 .درجة تركيز المؤثر ومداه الزمني في الت ثير على المشاعر ❖
 . لمشاعرل والتوجيهالحد ب  التحكم ❖

 وأسلوب تحاشيها. السيئة المشاعر ❖

 اإلسالمي والمشاعر.القرآن والدين  ❖
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 الفصل األول 

 

 تعريف المشاعر

ــات  ــصــ ــاعر  المختلفة أعماالالعلمية  أنتجت العديد من التخصــ فالعلوم   ،حول المشــ
 ،تدرس دور المشاعر في العمليات العقلية واالضطرابات واآلليات العصبية اإلنسانية

ــي فيف ــة التالطب النفســ ــاعر كجزء من دراســ خصــــص وعالج  ، يتم فحص المشــ
ــراالضــطرابات العقلية عند ال ــاعر كجزء من نهجها في يو ،بش درس التمريض المش

ور المشـــاعر من من   علم النفس ويفحص ،توفير الرعاية الصـــحية الشـــاملة للبشـــر
اعر  علمي من خالل لوككع تعامله مع المـش وفي علم األعصـاب ، ةعقلي ياتمليات وـس

، بفرعيه االجتماعي والوجداني تدرس األليات العصـــبية للمشـــاعر من خالل الدمج 
مرتبطة  بين علم األعصاب والدراسات النفسية للشخصية وما ينبثق عنها من مشاعر 

في أما   ،صــواتعبير عن المشــاعر في معنى األوفي اللغويات، قد يتغير الت ،بالمزاج
 م.علّ التعليم، يتم فحص دور المشاعر فيما يتعلق بالتّ 

ــاعرأما   لثقافة ي اف  من حيث الدور الذي تلعبه العلوم االجتماعية غالبا ما تدرس المش
من حيث وفي علم االجتماع، يتم فحص المشــاعر  ،البشــرية والتفاعالت االجتماعية

ــاالذي تلعبه في المجتمع   لدورا   ،والثقافة  االجتماعية، والتفاعالتواألنماط    ،نياإلنسـ
يســــتخدم الباحثون تحليالت ســــياقية   - دراســــة اإلنســــانعلم - وفي األنثروبولوجيا

ــريةومقارنات بين الثقافات   ــاد، ولمجموعة من األنشـــطة البشـ تحليل   يتم في االقتصـ
ــ ــاعر في بعض الحقول الفرعية لالقتصــاد الجزئي من أجل تقييم دور المش اعر المش

ــراء وإدراك المخاطر.   في علم الجريمة، يعتمد العلماء غالبا وفي اتخاذ قرارات الشــ
ــلوكية وعلم االجتماع وعلم النفس ــاعر في قضــايا ويتم فحص الم ،على العلوم الس ش

مـثل ن رـية الشـــــذوذ والســـــلوك   ـبالجريـمة،من خالل ن رـيات متعلـقة    ةعلم الجريـم
والسـياسـة واالقتصـاد   الطاعة المدنيةأما في القانون والذي يدعم   والشـغب.العدواني 

وكثيرا ما أثيرت في قانون األـضرار   ك دلة،فإنه يـستخدم مـشاعر الناس    المجتمع،في 
اعر الناس ، كما أثيرت  العديد  ،  اءات التي ألحقت بمـش مطالبات التعويض  عن اإلـس

من األدلة المتعلقة بالمـشاعر  في مالحقات قـضائية جنائية ـضد منتهكي القانون كدليل  
 على حالة المدعى عليه أثناء المحاكمات  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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المتعلقة وإصدار األحكام كجلسات اإلفراج المشروط عن المتهمين بناء على األدلة 
، يتم فحص المشاعر في عدد من العلوم السياسية وفي  .على مشاعرهمالنفسي  باألثر

 المجاالت الفرعية، مثل تحليل عملية صنع القرار للناخبين. 

 في الـتاري أـما    ي الفلســــــفة، ـتدرس المشـــــاعر في الحقول الفرعـية مـثل األخال .فو
ــابقة  ف ــطة الســ ــير وتحليل األنشــ ــادر األخرف لتفســ يدرس العلماء الوثائق والمصــ

هي واـحدة من أدوات والوـثائق الـتاريخـية  والتكهـنات حول الـحاـلة الشـــــعورـية لمؤلفي  
  التفـسير. في األدب وـصنع األفالم، يمثل التعبير عن المـشاعر حجر الزاوية في أنواع 

ودراما والرومانـسية. في دراـسات االتـصال، يدرس العلماء الدراما والميلعديدة منه ك
ــا ــة المش ــائل. وتتم دراس ــر األفكار والرس ــاعر في نش عر في الدور الذي تلعبه المش

ــة  ــلوك، وهو فرع من علم الحيوان الذي يركز على الدراســ الحيوانات في علم الســ
 (1) .العلمية للسلوك الحيواني

الـشعور الذي يؤدي إلى التغيرات الجـسدية والنفـسية   حاالت منهي    إجماال المـشاعرف

الجهاز  رتباًطا وثيقًا بإثارةا وترتبط المشـــاعر فســـيولوجيا ،الســـلوك  فيالتي تؤثر 

 ت وقوة اإلثارة المرتبطة بعواطف معينة.مع اختالف حاال العصبي

وـغالـبا ـما تتشـــــاـبك الـعاطـفة   ،على تعريف المشـــــاعربين العلـماء  ال يوـجد إجـماع  و 

 . والدافعية ، والتوجه،والشخصية ،والمزاج ،الحالة النفسية مع

لمشــاعر على  ن ت ثير ابن ســينا عا الموســوعي ، نّ رالعصــر الذهبي اإلســالمي في

الصـــحة والســـلوكيات، مما يشـــير إلى الحاجة إلى إدارة المشـــاعر. ورأت الفلســـفة 

 (1)الغربية المشاعر بطر  مختلفة. 

ــاعر الذاتية   ــاعر هي القدرة على إدراك المشــ ــاعر  –وإدارة المشــ وأحيانًا فهم مشــ

تقود شــاعر ب ن إدارة الم، وتقبلها والســيطرة عليها بنجا ، ويمكن تعريف -اآلخرين

 .مشاعرك بدال من أن تقودك هي

 تعريف ضبط النفس العاطفي

 

هو القدرة على إدارة العواطف  Emotional self-control ضبط النفس العاطفي

اـلعصــــــيبـــة اـلـمواـقف  ـفي  ـحـتى  ـبفـــاـعـليـــة،  اـلـحيـــاة  ـفي  واالســــــتـمرار   .اـلـمزـعجـــة 

ـكـلـمـتي أن  ـمالـح ـــة  اـلـمـهم  ولإدارة" وـمن  اـل "ضــــــبطل  ـقـمع  ـعن  ـعواـطف  ـتـخـتـلفـــان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A
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ا إلى تقبل والمـشاعر، ف نحن نحتاج إلى المـشاعر اإليجابية لنزدهر، ولكننا نحتاج أيضـً

اعدنا  كل جيد فإنها تـس اعر الصـعبة ألنها جزء من الحياة، وإذا أدرناها بـش وتفهم المـش

 ( 2على النمو )

 

وتكون  ة المحيطة،  ن بالبيئتلوّ العلى قدرة لها وقابلة للتغليف،   فهيللمشـــاعر ســـمات  

ـقابـلة  والرات،  اـقابـلة للتوجـيه عبر اشـــــوالإمـكانـية التحكم فيـها  وتوفر  مفعـمة ـبالـطاـقة،  

  .للتمثل بالرمزية

ــاعر    حولوـقد أـكد علـماء النفس عبر التـجارب التي أجروـها   اـلدور الـهام    عنالمشـــ

ها  توبعالق  ،لألفراد والمجاميعللمشاعر في بناء الصحة النفسية واالرتقاء باألداء العام  

ان يلخص   ا يلي بـي ات التعلم، وفيـم ذكر وتحســـــين عملـي درة على الـت ا في تعزيز الـق ـم

 :العلماء في ذلك اليه توصل

 مراعاة الشكل أوال:  

 غرس القيم:عملية في  ة ذلكوعالق (4)مراعاة اللباس وشكل المرسل  

اع ا تعتبر أكثر ـف اً حـيث إنـه ارزة ـعاطفـي اء النفس المحفزات الـب اول علـم د تـن ة في فـق لـي

ة،   ــارـك اه والمشـــ ذب االنتـب إن   وتبينـج ه حتى في  ـل  روف العرض المقنع، ـف أـن

الوجوه الخائفة تثير نشـــاًطا أقوف للوزة المخية من الوجوه المحايدة. باإلضـــافة إلى 

ا   ــة التي أجراـه دراســـ اـنت درـجة  2001وزمالؤه )  Vuil-leumierذـلك، في اـل (، ـك

ــيط اللوزة أثناء تجارب الوجه المخيف ــير هذه تنشـ ــتقلة عن االنتباه المكاني. تشـ ة مسـ

ــكل تلقائي النتائج إلى أن معالجة الم ــكل خاص( تتم بش ــلبية بش علومات العاطفية )الس

وية  بمعنى أنها ال تتطلب وعيًا، وتتميز بكفاءة عالية مع معالجة مخصــصــة وذات أول

 مستقلة عن موارد االنتباه. المبكرة،في المراحل  وهي،  الدماغ،في 

ذا بعَثْتُم رسواًل فابعَثوه َحَسَن إ)في الحديث الشريف جاء عن رسولنا الكريم  قدو 

 (3) ( الوجِه َحَسَن ااِلْسمِ 
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 رد فعل العاطفةثانيا:  

ــيولوجية م فعل هي عبارة عن ردود  (5)العواطف   مكن أن تكون ردود الفعل هذه فسـ

وة  أو معرفيــة أو حركيــة، حيــث تتميز بعض المشــــــاعر، مثــل الخوف والقلق، بق

ــر إدراكي أقوف، مثل  ــاعر األخرف فلها عنصـ ــيولوجية. أما المشـ ــتجابة الفسـ باالسـ

ون هذه نبهات. ويمكن أن تكالشــــعور بالذنب. والعواطف هي اســــتجابات تثيرها الم

ل وجود عطر   ًدا،أو يمكن أن تكون أكثر    معين،المحفزات بســـــيطـة، مـث ل    تعقـي مـث

 الوضع االجتماعي.  

   االثراء العاطفي  ثالثا:

تصـل  (5)ب" الحياة العاطفية للطفل أكثر ثراًء وتمايًزا صـت د، ـس ن الرـش ، وعند بلوغ ـس

بســـــاـطة المجموـعة  إلى مســـــتوـيات من التعقـيد ال تتـطابق ـب ي ـحال من األحوال مع  

 المحدودة من ردود الفعل الفطرية التي يعبر عنها الوليد.

  أساليب تقديم المعلومة  ىغنمدى رابعا:  

ر ومن  م للمشــــاعر إلى مجاميع، فمنهم من يراها عبر في تعريفهالعلماء   انقســــملقد 

ةال االت دائـم ــت ـح ة( وليســـ اـي ة ونـه داـي ا ـب ات )أي  واهر لـه على الرغم من و  ،حلـق

 رة العمر.  إال أنها عادة ما تكون قصي المدة،اختالف هذه النوبات من حيث 

ة   انـي ات    أنترف  المجموعـة الـث ددة،العواطف تتكون من مكوـن ا   تتضـــــمن  متـع مكونـً

ــديًا، تحفيزيًا،ومكونًا   معرفيًا، ــخصــيًا. تم ربط المكونات )أو  ومركبًا،  وجس وآخر ش

وتتمـثل و يفتـها في   تقييم،أجزاء منـها( ـبالوـ ائف. يتكون المكون المعرفي من عملـية  

يتكون المكون التحفيزي من ميول العـمل )على  و  ،تقييم آـثار المحفزات على الرـفاهـية

بية(.  ابط( وأشــكال أخرف من االســتعداد للعمل )مثل الســلة الترلزياد  المثال،ســبيل  

ســواء )في الدماغ( أو المحيط   الفســيولوجي،يتكون المكون الجســدي من النشــاط  و

المكونات التحفيزية والجسدية لها و يفة إلعداد ودعم السلوك. في و)خارج الدماغ(.  

ــدي جميع الم الواقع، يتكون المكون وكونات.  يدعم الجزء المركزي من المكون الجس

بيل   الحركي من تعبيرات الوجه والصـوت يم )على ـس لوك الجـس الهروب  المثال،والـس

يتكون المكون الشــخصــي من  أخيًرا،والقتال واإلصــال ( وله و يفة تنفيذ الســلوك.  

ــاعر،الخبرة أو  وقد تم منحه و يفة مراقبة )وو ائف أخرف مرتبطة بالوعي(.   المش
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ة في عـيختلف علمـاء الن رو ات،  ددـي ات التي   المكوـن ة أو أجزاء المكوـن وفي مـاهـي

 من أـجل التـحدث عن ـعاطـفة  المزامـنة،ا إذا ـكاـنت بـحاـجة إلى  وـموجودـها    يحـتاجون

مثل التغييرات   التقييم،معرفية أخرف باإلضافة إلى    عمليات  العلماء. أضاف بعض ما

ــاعر.  والذاكرة،في االنتباه   ــنيف المشـ تمييز    نات معينة علىيعمل وجود مكوووتصـ

مثل المواقف أو التفضـــيالت )يقال إنها تفتقر إلى  األخرف،المشـــاعر عن ال واهر  

 المكونات الجسدية والحركية( وردود الفعل )يقال إنها تفتقر إلى المكون المعرفي(.

وقد من المعايير محتوف أو خصـــــائص مكونات معينة.  تتضـــــمن المجموعة الثالثة 

لمشـــــاعر تـحدث عـندـما يتم تقييم المنبـهات على أنـها ذات م ـب ن االتقيي  اورمن  ـجادل  

مبتكرة ، )ابية أو ســلبية (، ) ايجمتطابقة(غير   مع الهدف أو )متطابقة  بالهدف،صــلة  

عض المن رين ب ن عنـصر المـشاعر في المـشاعر يجب أن يكون جادل ب .( أو عاجلة

ــتثناء المفاج ة ــلبي )باســ ــا واالهتمام من له تكافؤ إيجابي أو ســ عر(. مجموعة المشــ

ـجادل آخرون ـب ن ميول الفـعل في العواطف لـها األســـــبقـية: فهي تـطاـلب ـباألولوـية و

ــيرير وهو أن العواطف تتميز   على ميول الفعل األخرف. هناك اتجاه رابع اقترحه شـ

ـبدرـجة ـعالـية من التـكاـمل والتزامن بين جميع المكوـنات. المعـيار الـخامس اـلذي أـكده 

ا خاـصية القـصد )بالمعنى الفلـسفي للمـصطل"(. هذا يعني ـشاعر لهأن الم ـسفة هوالفال

الغضب  المثال،وأن لديهم شيئًا )على سبيل    أنفسهم،أنهم موجهون نحو شيء يتجاوز  

أو الخوف من شـيء ما(. يميز هذا المعيار المشـاعر عن األحاسـيس   ما،من شـخص  

 بشيء ما.التي ال تتعلق  (  ماألآل المثال،الجسدية البحتة )على سبيل  

ـباعتـبار ـهذه المـعايير من   نشءاغـناء أســـــالـيب تـقديم المعلوـمة للـب همـية  وهو ـما يعني  

 اجل ت مين القيم محل الغرس.

 خامسا: ساللم العالقات

من العالقات بين  العاطفة أنواًعا مختلفة ن جعلوامن روأن ال نجد (6) ي غرس القيمف 

ة أو   اطـف اطـفالتقييم والـع ات األخرف للـع ادلوا ـب ن التقالمكوـن د ـج ( هو أـحد 1ييم )ة. لـق

 (الكلية-مكونات العاطفة )العالقة الجزئية

 ( هو سبب المكونات األخرف )العالقة السببية(  2)

 ( جزء من محتوف مكون الشعور 3)
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 ( نتيجة للمكونات األخرف )العالقة السببية( 4)

 ( تحدث بشكل مؤقت مع المكونات األخرف )عالقة التواصل( 5)

 جزء من معنى تسميات المشاعر )العالقة المفاهيمية(.   (6)

 

 رعالمشا  تلقيسادسا: 

 أكثرمن ان ما يبثه من مشـاعر قد يدركه المسـتقبل فيقيمه على  (6)ان يدرك المرشـد  

فـقد لـفت الـعدـيد من العلـماء االنتـباه إلى حقيـقة أن التقييم والـعاطـفة مرتبـطان    ،من طبـقة

اهيمـية.   ة المـف احـي ــاعر   اكدرـفاإلمن الـن والتقييم هو جزء من معنى تســـــمـيات المشـــ

  الحزن،والخســــارة جزء من   الخوف،الخطر جزء من   المثال،العامية. على ســــبيل 

ة األخرف اعلـي ة والـف الـي ة الـع ات المواجـه اـن ــب. بمجرد أن يقيم    وإمـك جزء من الغضـــ

ة يصــب" نوًعا من المعرفة. قد يتم تنشــيط هذه المعرف مفهومين،الشــخص عالقة بين  

وقد يكون لها ت ثير أو ال يكون لها ت ثير على   عاطفية،أو ال يتم تنشــيطها خالل حلقة  

ــيط هذه المعرفة خارج حلقة العاطفة. قد تنبع   ا تنشــ ــً المكونات األخرف. يمكن أيضــ

لعالـقة المـفاهيمـية بين التقييم والـعاطـفة في األصـــــل من أي من العالـقات بين التقييم  ا

ولكن قد يكون لها  (،والزمني  والـسببي، الجزئي،ه )التواجد  والعاطفة الموـصوفة أعال

ا مصــادر أخرف )على ســبيل   المخططات النمطية(. ومن  ،النقل الثقافي المثال،أيضــً

التقييمــا  ثم، للتقييمــات  فــإن المعرفــة حول  الفعلي  التواجــد  ت والعواطف قــد تعكس 

ــترك متخيل. مثل العال قات األخرف والعواطف في وقت ما أو قد تعكس حدوث مشــ

يمكن اعتبار العالقة التصـورية بين التقييم والعاطفة ضـرورية أو   أعاله،الموصـوفة 

 :نماذج عن ذلك  ونستعرض هنا (.1997 باركنسون،نمطية أو عرضية )

 

 القيم + العوامل لموالرلقيم وفق  ر عالمشا 

 أخطار  تقييم -تخمين 
خسارة ويصعب 

 التعويض 
 تحقير وذل لجنحة 

 مدف تطابق الهدف
 منخفضة(\مدف فرص الت قلم )عالية

 ال روف( -آخرون –الواسطة )الذات 
 

 خامل( \معدل الرغبة )نشط  الميل للصراع  ميول السلوك 
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 الميل للهروب 
 االستسالم

 جهة أم بعيدا عن المؤثر(االسلوك: بالمووجهة  
وجهــة التكييف: تكيف المؤثر بــالــذات مقــابــل  

 تكيف الذات مع المؤثر
 ليس الذاتالهدف: الذات أم 

االستجابة 
الفسيولوجية  
 المحيطة 

 غليان
 ارتجاف 
 خجل 

 معدل ضربات القلب  
 ضغط الدم

 ردة فعل الجلد كهربائيا  
 الشد العضلي  

االستجابة 
 الفسيولوجية العامة 

 نشاط في اللوزة   ال توجد أمثلة 
 نشاط في القشرة الجبهية  

 وجه مبتسم تعبيرات الوجه
 وجه مقطب 
 وجه خائف 
 ن وجه حزي

 تعابير الوجه بناء على:
ــة  وحرك ــه،  اطراف في  ــالفم  ك الوجــه  وحــدات 

 رجفة تجعد االنفالرموش،  
 عضالت الوجه: حراك الوجنة، حدقة العين

 صراخ  تعابير لف ية 
 ضحك 

 القذف
 التسارع

 تتابع الوقع
 التوقف
 االضطراب  تكرار 

 

 فرار  السلوك العام 
 مناجزة وصراع
 محاولة اصال 

 حماية 
 

 اط:مستوف النش
ــاد   االبتع أم  نحو  ــة:  الحرك ــة  ــ ثير ن  عوجه  ت

 المستفز
وجهــة التكييف: تكيف المؤثر بــالــذات مقــابــل  

 تكيف الذات مع المؤثر
 ليس الذاتالهدف: الذات أم 

 
 

 الغضب  المشاعر 
 خوف
 حزن
 سعادة

 انسجام وتكافؤ
 استثارة 

 انعكاس كل ما يؤمن به من قيم على الوعي 

 

 سابعا: معيار تأثير العاطفة

تثارة الحواس مثال وهو  نتعزيز قيمة ما،  أردنافان    ار عاطفي عبر اـس درج معها مـس

تتـحدث عن أفراد يتمتعون    تـقارير  ثـمةـقد ـكان هـناك  و  ،ـما يعزز المعلوـمة في اـلذاكرة
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يرة ذاتية فائقة ــ لذكريات ـس  ،ن ماضـيهمعوالذين يبدو أنهم يتذكرون كل حدث   ل،بــــ

ا صـارًخا مع متوسـط  يبدو أن اكتمال مخازن ذاكرتهم يتناقض  و ال   الفرد الذيتناقضـً

المقاطع التي  فإن  لمع منا،بالنســبة  فيتذكر ســوف جزء بســيط من التجارب الســابقة. 

  ( 1977)وكما ذكر براون وكوليك  بالعاطفة،نحتف  بها هي تلك اللح ات المشــــبعة 

ل.   دف الطوـي ا على الـم ات تبقى معـن ذه اللحـ  ل ـه اصــــــي دو أن تـف ت هر ـت ثيرات ويـب

تؤثر الـعاطـفة على الطريـقة و  ،اكرة خالل مراـحل متـعددة من اـلذاكرةلـعاطـفة على اـلذا

الجـة   ا مـع ة إلى ذاكرة )خطوة الترميزالتي تتم بـه داـي ا في الـب ات وتحويلـه  (،المعلوـم

عادةً ما يتم تقســيم تكوين لالعاطفةل على بعدين  ، ووتؤثر على طريقة تلك المعلومات

ــغيلية: مدف إث ــتثارة( ومدف كونه من الناحية التشـ ارة أو تهدئة المنبه العاطفي )االسـ

 سار.ممتعًا أو غير 

 ثامنا: ترميز الذاكرة

ــوب إلى  (7)بنفس الطريقة  ــغطات المفاتي" على جهاز الحاسـ التي يتم بها تحويل ضـ

تنـسيق يمكن أن ي هر على ـشاـشتنا، لذلك يجب أن تمّكن مجموعة العمليات المعرفية 

يشــار إلى بدء هذه العمليات باســم و ،الجتنا للعالم من حولناوالعصــبية من تســجيل مع

ة بطبيعتها أم ال، يمكن أن تؤثر على عمليات الترميز. ســواء كانت المعلومات عاطفي

يمكن أن توـجه ـعاطفـية المعلوـمات انتـباهـنا وتوجهـنا إلى و  ،التشـــــفير ـهذه بـعدة طر  

الت ثير على كيفية تفصــيل تحديد أولويات بعض التفاصــيل للمعالجة على اآلخرين، و

الطبيـعة    الـعاطـفة على التشـــــفير ترجع إلىيـبدو أن الـعدـيد من ـت ثيرات  و  ،المعلوـمات

المثيرة للمثيرات )أي ـمدف تـهدـئة أو إـثارة المنـبه( ـبدالً من تـكافؤ المنبـهات )أي ـمدف  

ة يمكن أن تكون المعلومات المثيرة عاطفياً بمثابة إشـــارو.  المنبه(إيجابية أو ســـلبية 

 .قوية لتوجيه انتباهنا

انتـقاء   نإ  ـعاطفـياً كـماالتفصــــــيل يمكن أن يلـعب دوًرا في اـلذاكرة إلـثارة المعلوـمات  و

ــلبية   يكون أكثر ارتباًطا من الناحية اللغوية من الكلمات  منها  الكلمات اإليجابية أو الس

دة اـي د تعـطل    ،المـح د الكمبيوتر غير المحفو  عـن ا يمكن محو محتوـيات مســـــتـن ومثلـم

أن تفقد المحتويات المشــــفرة في الذاكرة إذا لم يتم تنفيذ    كذلك يمكن  الكمبيوتر،جهاز 

ــابها األولي ــافية للســـما  بتثبيت تتبع الذاكرة بعد اكتسـ كما  ،عمليات المواءمة اإلضـ
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ــتقراًرا مع مرور   ــكل أكثر اسـ ا إلى أن الذكريات تتحول إلى شـ ــً ــير النتائج أيضـ تشـ

 الوقت.

ارـنة ـباألـحداث المـحاـيدة على  ـحداث المثيرة  ا أفضـــــل ـباألهـناك احتـفا ًـ وتبين أن   مـق

يمـثل  هور ـهذه الميزة زـيادة مطلـقة في   األحـيان،ي بعض  ففترات الـت خير الطويـلة. ف

الـذاكرة إلثـارة المعلومـات بمرور الوقـت، ولكنـه يعكس في الغـالـب تـدهوًرا أبطـ   

ب اإلـثارة ـجارلحـفا  على تمـما يتي" ا  المـحاـيد،لـلذاكرة لـحدث اإلـثارة مـقارـنة ـبالـحدث  

 شكل أفضل على المدف الطويل من التجارب المحايدة.ب

على الرغم من أن فترة النوم تبـدو ضـــــروريـة للـدمج األمثـل لجميع الـذكريـات  و

ــية، إال أن الفائدة قد تكون واضـــحة بشـــكل خاص للتجارب العاطفية. لم يتم    العرضـ

ــات التي تقارن ت ثيرات   النوم على الذاكرة على المعلومات إجراء العديد من الدراســ

ــير إلى أن النوم يوفر  العاطفية،العاطفية مقابل المعلومات غير  لكن األدلة الحالية تش

 فوائد خاصة للذاكرة العاطفية.  

 

 

 (1)ل شك

حيث  العاطفية،ل في الذاكرة لمكونات المـشاهد  العالقةالمـشاركون ل   يُ هر( 1)الـشكل  

أفضـل من الخلفيات  اهد العاطفية )األشـرطة الصـلبة(يتذكرون العناصـر داخل المشـ
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 المقايضــة،ليلة من النوم تبالغ في هذه المقدمة مع العناصــر )األشــرطة المقطوعة(.  

 Payne et al( .2008 .)مقتبس من وتحاف  بشكل انتقائي على الذاكرة للعناصر العاطفية.  

 رجاعتأثير العاطفة على االست

اج إلى أن نكون   ا نحـت ادرين على العثور على ملمثلـم ف محفو  وفتـحه على جـهاز ـق

ـكذـلك يـجب أن نكون ـقادرين على الوصـــــول إلى المعلوـمات   بـنا،الكمبيوتر الـخاص  

الســــتخدامها في الوقت المطلوب. غالبًا ما يتم تقســــيم عملية  الذاكرة،المؤرخة في  

ة،الاالســـــترـجاع ـهذه إلى ـعدد من الخطوات   ا في ذـلك البـحث عن اـل  فرعـي ذاكرة بـم

 ومراقبة الذاكرة.واستعادة الذاكرة  

ــبيًا من التحقيق حول كيفية ت ثير  ــفير والدمج، تم توجيه القليل نســ بالمقارنة مع التشــ

المحتوف العاطفي على عمليات االســـترجاع. اعتمدت تحقيقات التصـــوير العصـــبي 

ختـبار حـيث تم تـقديم المواد الـعاطفـية والمـحاـيدة في مراـحل ا  دراســـــات،المبكرة على  

طلب   الدراسـات،في إحدف هذه ، ووفيها عناصـر مدروسـة وغير مدروسـة منفصـلة،

اركين قراءة الجمل ذات الداللة اإليجابية 2001ماراتوس ودوالن ومور ) ( من المـش

ـحاـيدة من ـكل جمـلة ُطـلب الحقـًا التعرف على الكلـمات المو  ،أو الســـــلبـية أو المـحاـيدة

ســي الو يفي. وجد المؤلفون أنه عندما ُطلب  أثناء خضــوعها لفحص الرنين المغناطي

ين اســـــترداد الكلـمات المـحاـيدة التي تم مالح تـها في جـمل إيـجابـية أو من المشـــــارك

كان هناك تنشيط كبير للمناطق الحوفية )مثل اللوزة( ومناطق أخرف متورطة   سلبية،

ل  في معـالجـة المعلومـا ة )مـث ات    cor-texت العـاطفـي اـق ة الســــــي المـداري، في حـاـل

ج أن معالجة اإلشـــارات العاطفية ليســـت فقط هي التي اإليجابية(. توضـــ" هذه النتائ

 بل استرجاع المعلومات العاطفية نفسها.   االسترجاع،تثير نشاًطا جديًدا مختلفًا عند  

 دور الفروق الفردية

  الـحدث، هـناك تـفاـعل دقيق بين الـعاطـفة التي يثيرـها    األقســـــام،كـما أوضــــــحت ـهذه  

والمحتـمل أن يتم ـتذكر ـحدث ـما أو تـفاصــــــيل   الوـقت،ـلك  فـية للفرد في ذوالـحاـلة الـعاط 

معينة عن حدث ما. لذلك ليس من المستغرب أن يكون هناك اختالفات فردية منهجية 

ـية تجرـبة الـحدث في ـهذا التـفاـعل. من المحتـمل أن تنبع بعض ـهذه االختالـفات من كيف

ة داـي ل  في الـب ال،. على ســـــبـي ذين ين رو  المـث ا على أأولـئك اـل ه وثيق  ن إلى ـحدث ـم ـن
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الصـلة بالذات قد يكونون أكثر عرضـة للتركيز على التفاصـيل المتعلقة بالحدث أكثر 

ــاهدون الحدث من قد تنبع االختالفات األخرف من زوايا أخرف، ف من أولئك الذين يش

ــمات أو االختالفات ــخاص الذين يعانون من القلق أو   الس ــية: قد يركز األش ــخص الش

مما يجعلهم    السلبية،لى االنتباه والموارد التفصيلية على تفاصيل األحداث العصابية ع

، ولكن على حســاب المعلومات الســياقية األقل يتذكرون تلك التفاصــيل بشــكل أفضــل

الة هدف الشـــخص  ال تزال هناك اختالفات أخرف من المرج" أن تعكس حوســـلبية.  

اء وقوع   الأثـن ذكر أولـئك امن المرج" أن  و  فقط،واـحد    الـحدث كمـث اولون  يـت ذين يـح ـل

دث دون  ذين جربوا الـح ك اـل ا عن أولـئ ة ـم ة لتجرـب ل مختلـف اصــــــي تن يم عواطفهم تـف

الي.  محـاوالت إلعـادة التقييم د اســـــترداد  و  اإلجـم ل أخرف دوًرا عـن ب عواـم د تلـع ـق

مثل كبار الســــن الذين  محدود،الذين يرون أن وقتهم    المعلومات من الذاكرة. األفراد

قد يكونون أكثر عرضة للتفكير في ماضيهم    حياتهم،قتربون من نهاية  يشعرون أنهم ي

ــية إيجابية،بطريقة  على    ،ورؤية لالجانب المشــــر ل حتى في صــــراعاتهم الماضــ

قد يواجه األشخاص المصابون باالكتئاب صعوبة في تذكر تفاصيل   ذلك،النقيض من  

ئًا بالنتائج غير الـسارة  يـسهبون في الـشعور ب ن ماـضيهم كان ملي  الـسابقة وقدالتجارب 

داف   ام األول   ،المحبطـةواألـه د ركز في المـق ث حتى اآلن ـق على الرغم من أن البـح

امهم ب اء قـي ا هو مشـــــترك بين جميع األفراد أثـن ة على ـم اطفـي ارب الـع تشـــــفير التـج

وتوحيدها واسـتردادها، إال أن هناك مجااًل ال يزال جاهًزا لالسـتكشـاف يحيط بمسـ لة 

ل ا دـي ة تـع ة من كيفـي ل مرحـل ة على ـك اطـف ا الـع ة التي تؤثر بـه ة للطريـق لفرو  الفردـي

 ذاكرة.المراحل 

 تاسعا: المشاعر في دعم األهداف

ا وثيقًا بالجوانب األخرف لشــبكة منهجية وجهة ن ر ترتبط فيها المشــاعر ارتباطً ثمة 

ترتكز وجهة الن ر هذه حول الســلوك على مفهوم   ، حيثمن الت ثيرات على الســلوك

ة الن ر ـهذه، يُن ر إلى األـهدالـه ا جزء ال يتجزأ دف المنطقي، من وجـه اف على أنـه

على تن يم تصــرفات األشــخاص  هذه من نوع معين. تعمل األن مة  للذات  من أن مة  

والخطط  في القيم  ــال،  المث ــل  ســـــبي )على  ــداف  األه متنوعــة من  ــ نواع  ب يتعلق  ــا  م

حوافز الحياة بشـكل    التعامل معبحيث يتم   (،واالسـتراتيجيات والنوايا وحتى النزوات

 .الخاصة باإلخفا  تجنب التهديدات  مع  كامل بنجا  
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ــكل عام بطر    وغالبًا ما يمكن القيام بعمل   متنوعة،يمكن الوصــول إلى األهداف بش

ة أـهداف متنوـعة ا    معين في ـخدـم د كبير في تن يم    األرج"،على    يؤدي،مـم إلى تعقـي

 العمل.

يميل األشــخاص  و ،م نفس الشــخصــيةرمو  في علموطئ قدم مله مفهوم الهدف و 

ء تن يمي إلى افتراض أن فهم الـشخص يعني الذين يفكرون في األهداف على أنها بنا

ك الشـــــخص ا من األهـداف المجردة   ،فهم أهـداف ذـل ذات يتكون جزئيـً أن جوهر اـل

 للشخص والتن يم فيما بينها.

 االهدافمستويات  

جودة  عض الشـــيء بســـبب حقيقة أن األهداف مويمكن أن يبدو مفهوم الهدف مربًكا ب

ــتويات عديدة من التجريد. يمكن أن يكون لديك هدف  ــكعلى مســ واًل ؤ ن تكون مســ

ا أن يكون لديك هدف الحفا  على الموارد  اجتماعيًا، ــً وهو هدف  -ولكن يمكنك أيض

ــوهو ما  –أكثر تقييًدا   ــاهم في أن تكون مســ  طريقةفإن كان ثمة واًل اجتماعيًا.  ؤيســ

  ســـتلزم ي  إعادة التدويرو  عملية إعادة التدوير.  تكمن عبرة للحفا  على الموارد  واحد

ــحف  ــع الصـ في حاويات مثال  والزجاجات الفارغة  أهدافًا أخرف أكثر ارتباًطا: وضـ

ولكنـها موجودة على   منـها،يـجب االقتراب    أـهداف،ـكل ـهذه   ،ونقلـها إلى موقع االلتـقاط 

 مستويات متفاوتة من التجريد.

فيه تحقيق األهداف المجردة   هرميًا يتمن أهداف الناس تشـكل تسـلسـالً  إلبًا ما يقال اغ

ــ ــة التي تسـ يتم تحقيق األهداف واعد في تحديدها.  من خالل تحقيق األهداف الملموسـ

يتكون من مكونات فرعية  الذي  ذات المستوف األدنى من خالل تسلسل موجز للعمل )

 ما بمجرد تشغيلها.  ستقل إلى حدتنفد بشكل مو  (المحركاتللتحكم في 

 عاشرا: الذكاء العاطفي

له عالقة باالرتقاء ب داء متلقي الرســــائل ســــواء كانوا طلبة او  (9)الذكاء العاطفي  

ثـمة ـما يؤـكد علمـيا العالـقة فيـما بين اـلذـكاء و،  ومواقفهم  ادائهممن  تحســـــين  فمو فين  

د اه ـل ادة مـعدالت االنتـب اطفي والتلقي المعرفي وزـي ي المتلقين، ومحفزات االدراك  الـع

 على الطلبة في الفصول الدراسية.ا، وهو ما ينبطق ايضوالتفكير اإلبداعي والسلوك
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ــتثارة المشــاعر واالغناء المعرفي، وزيادة معدالت القدرات و ثمة عالقة فيما بين اس

العقلـية، وهو ـما يحثـنا على تحفيز مـهارات اـلذـكاء الـعاطفي ـلدف الـقادة والمرشـــــدين 

 .لوصول لالحترافمن أجل اسياقات   به عبرلمدرسين عبر ما يتواصلون وا
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 الفصل الثاني 

 المشاعر مع مي التعامل ديننا االسكيف 

 

المشـــاعر تعتبر طبقة مهمة من طبقات برمجة الســـلوكيات القيمية عند المســـلمين،  

 مسارين: ونحن إذ نعتبرها أحد طبقات برمجة القيم وذلك عبر

 .التوجيه واإلرشاد السلوكيبمفعمة  الم  لنا الكريسيرة رسو مسار -1

 وصفاته المفعمة بالمشاعر.مسار أسماء هللا  -2

 

ولنا   اعرفمع رـس اد، وفيما  الكريم فللمـش تهان بها في التوجيه واإلرـش فيها حصـة ال يـس

يلي نســـــتعرض بعض االـحداث الـتاريخـية متتبعين مســـــار المشـــــاعر في ـكل منـها  

 ومن القصص مع التحليل ونبدأها:  كل منها الرشادي فيالستلهام الجانب التوجيهي ا

 

 فون الثالثة خل  أوال: حادثة الم  

صــلى هللا عليه وســلم عن الغزو الذي كان  تخلف ثالثة من صــحابة رســول هللاحيث  

ولكن رغم فداحة الذنب وع مته تجاوز هللا عنهم وغفر لهم    والشــدة،في زمان الحر 

م ـصلى هللا عليه وـسلم، أنفـسهم ومع الرـسول الكريألنهم كانوا ـصادقين مع    ـصنيعهم،

ولجؤوا إلى هللا   بتخلفهم،لم يـخادعوه ولم ـي توا ـب ـعذار ـكاذـبة، ـبل صـــــدقوا واعترفوا  

ســـــردا   ـماـلك يـقدمكـعب بن   ولـندع أـحدهم وهو،  ـتائبين مســـــتغفرين فـتاب هللا عليهم

 المحنة:ملخصا لهذه  

 

ــلى هللا ع  :(12) مالككعب بن   قال ــلم تلك الغزوة،  غزا النبي صــ حين طابت  ليه وســ

ولم أتجهز  معه،وتجهز المســلمون   وســلم،الثمار، فتجهز رســول هللا صــلى هللا عليه 

فلما   فعلت،سـ لحق بهم حتى إذا خرجوا  ننت أني مدركهم، وليتني  وأقول في نفسـي

ً  األمر،انفرط    - عليه في النفا   أصــبحت وحدي بالمدينة ال أرف إال رجالً مغموصــا

عذر هللا من الضعفاء، فلما بلغني أن رسول هللا صلى    أو رجالً ممن  -شهورا به  أي م
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 وأقول:هللا عليه وســلم عاد راجعا من تبوك حضــرني الفزع، فجعلت أتذكر الكذب،  

واســتعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما  هللا؟بماذا أخرج من ســخط رســول 

علمت أني ال دينة، زال عني الباطل، وى هللا عليه وســـلم من المدنا رســـول هللا صـــل

 أنجو منه إال بالصد ، ف جمعت أن أصدقه.

 

فلما وـصل رـسول هللا ـصلى هللا عليه وـسلم للمدينة بدأ بالمـسجد وجلس للناس، فجاء   

المخلفون وجعلوا يعتذرون له ويحلفون، فيقبل منهم  واهرهم ويســـتغفر لهم، وكانوا 

ما خلفك؟  :ليب، فقال عليه، فتبـسم تبـسم المغـض  مانين رجالً، فجئت فـسلمتبـضعا وث

لخرجت من ســـخطه  لو جلســـت إلى غيرك من أهل الدنيا، قلت: يا رســـول هللا وهللا

ـما ـكان لي ـعذر حين تخلـفت عـنك، فـقال رســـــول هللا  بـعذر ولـقد أعطـيت ـجدالً، وهللا

 .فقم حتى يقضي هللا فيك  صد ،أما هذا فقد    وسلم:صلى هللا عليه 

ده فل  فخرـجت من ذر، ويســـــتغفر لي عـن حقني بعض أهلي يلوموني على أني لم أعـت
لم، حتى هممت أن أرجع عن صـدقي، فـس لت هل قال  رـسول هللا صـلى هللا عليه وـس

ــالحين: أـحد بمـثل ـما قـلت؟ وهالل بن أبي  مرارة بن الربيع ـفذكروا لي رجلين صـــ
 وكان فيهما لي أسوة. أمية

ا لنا، فتنكرت  حن الثالثة، فاجتبنا الناس، وتغيروثم إن رـسول هللا نهى عن محادثتنا ن
ــلى مع  ــتكانا وقعدا في بيتيهما، أما أنا ف صـ ــاحبّي فاسـ ــي واألرض، أما صـ لي نفسـ

 أقاربي.المسلمين وأطوف األسوا  وال يكلمني أحد حتى 

الحق بنا نواسـيك   لي:بينما أنا في هذا الحال إذا جاءت رسـالة من ملك غسـان يقول 
فلما مضــت  الرســالة،فحرقت  أيضــا،قلت: هذا من البالء   حبك،اصــبعد أن هجرك  

:  أربعون ليلة إذ رـسول من النبي ـصلى هللا عليه وـسلم ي مرني باعتزال امرأتي فقلت
 أيضاً.لصاحبّي  وكان األمر باعتزال النساء ب هلك،الحقي 

هللا علي  كعب: فما أنعم  وجاءت التوبة، قال فلما مضت خمسون ليلة أذن هللا بالفرج

أع م في نفسي من صدقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   اإلسالم،بنعمة بعد 

 ابتالني.و هللا ما أعلم أحداً ابتاله هللا بصد  الحديث بمثل ما  يومئذ،
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ا  الثالثة الذين خلفوا حتى إذ }وعلىتعالى: واآليات التي نزلت في توبتهم هي قوله 

ملج  من هللا   عليهم أنفسهم و نوا أن ال ضاقت عليهم األرض بما رحبت وضاقت

إال إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن هللا هو التواب الرحيم * يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا  

 إنتهى (.118،119التوبة: الصادقين{ )وكونوا مع 

المـشاعر اإلـسالم يبين لنا أهمية المـشاعر وـضرورة التحكم بها، فال يـص" أن تنطلق  ف

ه،دون تمن   ل كيف   وجـي ارة، وفي التفعـي ل ـت ارة أو التفعـي اف ـت حـيث يتم ذـلك عبر إيـق

 يمكن أن يكون، ذلك أن في تفعيل المشاعر صور منها:

 

عبر قصـة المخلفون الثالث، نالح  كيف كان المسـلمون قبل غزوة تبوك ممتثلين   -أ

ــلم( ولتوجيه هللا )انما المؤمنون اخوة( و لكن إثر لحديث الرســول )المســلم أخو المس

ول  ول بالنفرة للجهاد، نجد الرـس لمين عن أمر الرـس صـلى هللا عليه تخلّف بعض المـس

لم قد على    الـسالمحتى ل لألمر إلى درجة عدم رد  أمر بعدم التواصـل بمن لم يمتث  وـس

 .من يُسلّم منهم

 

 نموذج لرمزية مسار تفعيل المشاعر

 

 

 نموذج لرمزية مسار صد المشاعر
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بالرغم من   كعب بن مالك إيقاف مشــاعرهم نحو  المســلمين ُطلب من -أ

 مطالعتهم ومسايرتهم له، فقد كان يصلي معهم، ويمشي في األسوا . 

لقد جعل رســـولنا الكريم من كعب رمزا، فهو عندما كان يمشـــي   -ب

في األســـــوا  ـكان يعبر عن رمزـية ـعدم الـطاـعة، وفي ذـلك توجـيه  

ـسو  دون وارـشاد لح ي ويومي من الرـسول عبر مـشهد كعب في ال

ول لم يطلب منه أن يســـجن في بيته، وفي  ان يكلمهم بكلمه، فالرســـ

 .ان يوميذلك ملم" تربوي، واستمر ذلك على مدف خمس

تعلم كعب ان مشـاعره لن تصـل للناس من حوله، فقد كان يشـعر  -ت

ــله عن قومه  كما لو كان يحول بينه وبينهم،  لثمة جدار زجاجي يفصـ

 غير أنها وإن كانت تصــل اال انهاأما هو فقد كان يبث مشــاعره لهم  

 ةقــد تعطلــت من أن تحــدث أثرا، فهي عمليــة تربويــة دقيقــة معبر

 سلوب حكيم.أل

مشـــاعر كعب الصـــادقة طوعت ســـلوكه فهو لم يقطع حضـــوره   -ث

ــلمين، )فاإليمان ما وقر في  للصــلوات الخمس في المســجد مع المس

 القلب وصدقه العمل(.

وهو ينا ره، ثم يصـد عنه موقفه وهو يصـلي مع مالح ته للرسـول  -ج

ــول   ــاعر، حوار  الكريم  الرسـ حين يجاذبه المطالعة، كان تجاذب مشـ

خاص عبر المشـاعر، يقف التراسـل فيه حين ين ر مجددا للرسـول، 

ذلك إن نمط الرـسول كان مختلفا عن الـصحابة في تواـصله بمـشاعره  

 نحو كعب.
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 نموذج لرمزية مسار غير مباشر للمشاعر 

 

ر فيها كعب بالفرج كانت لح ة متدفقة المشـــاعر،  شـــّ اللح ة التي بُ  - 

الذي حبس بسد فتفجر متدفقا، فحجب المشاعر المتراكمة   فهي كالماء

ا في لح ـه   ا وإلطالقـه ة خمســـــين يوـم ك  طيـل ان ذـل محرك ع يم  ـك

جثم على القلب مطوال فرفع، تلك كانت   لح ة همّ كانت  للسلوك، تلك  

 لح ة حياة، بل حياة جديدة.  

 

 زية عالقة السلوك بالمشاعرلرمنموذج 
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 نموذج لرمزية عالقة السلوك بالمشاعر المتراكمة بعد تدفقها

 

عـندـما لم يرد علـيه أـحد ـبالســـــالم تعني ال ســـــالم علـيك وـهذا حـجب   -خ

 .يالستقرار النفسال لللسالم و

 كذلك الصحابة رد إليهم االستقرار النفسي حين طلب منهم بشارته. -د

هل المغفرة منك ام من هللا  عليه وـسلم كعب للرـسول ـصلى هللا ـسؤال -ذ

ما يعزز لمـشاعر من هللا نحو كعب مباـشره، كما لو كانت قـضيته مع 

وفي  هللا دونما وـسيط، فما كان الوـسيط ـسوف رـسول إليـصال رـسالة،  

  .تع يم واغناء للمشاعر  ذلك

 

 

 كون اال مع الخالق تنموذج لرمزية مسار علوي للمشاعر ال           
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)تبرئتها  في  يذكرنا بمشاعر أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها   ذاوه

ذـلك ـفان ـكان القرآن توجيـها للمســـــلمين ـكاـفة، فعبر تـلك   (،من االـفك

مع كعب فكان  بالبشــارة، أماخصــهم   من هللا بمناآلية كان تواصــل  

، تخصـيص  ورفاقه الثالثتواصـل نطاقه ضـيق واتسـع ليضـم كعب  

 واالرتقاء السلوكي. ل اصفجر مسار افقي من التو

والسـلوك قد يغلف بمشـاعر كاذبة، فحين ارسـل ملك غسـان عرضـه   -ر

موقف ـما جـعل كـعب أـمام  لكـعب، ليعبر بمشـــــاعر تـبدو صـــــادـقه،  

ليفاضــل فيما بين مشــاعر تبدو إيجابية ومشــاعر صــد من المســلمين  

فيـما بـعد  يقول ـله كـما ـقال  ـكان  العـقل  ـفـت ديبـية، ليخـتار كـعب بينهـما،  

 -  ،  ارجع الى قوـمكفي الكعـبة  ازاره وهو يطوف    ـقدـمهت  طـئولمن  

المـنذر بن الـحارث هو آخر وـكان اســــــمه    (13)  االيهم  ذـلك جبـلة ابن

نة ملوك اـس ام في الغـس يالدية.  م  638و 632حكم ما بين عامي  .الـش

وكان بذلك الملك السـادس والثالثين في سـاللة الغسـاسـنة الذين كانوا 

متحالفين مع الروم قبل اإلـسالم، وهم من العرب النـصارف، يقال إنه 

د  أســـــلم في مع عمر  الحج خرج في موســـــم  عمر بن الخـطاب عـه

رضـــــي هللا عـنه فبينـما هو يطوف ـبالبـيت إذ وطئ على ازاره رـجل  

ه  ارةفز  بني فقير من ا فلطـمه فهشـــــم انـف ة مغضــــــب ه جبـل التـفت الـي ـف

فغـضب الفزاري واـشتكاه إلى عمر بن الخطاب رـضي هللا عنه فبعث  

اليه فقال: ما دعاك يا جبلة إلى ان لطمت اخاك في الطواف فهشـمت  

وطئ إزاري ولوال حرمة البيت لضــربت عنقه. فقال  هفقال: انانفه! 

ال اقتص منك بلطمك  إو  ن ترضيهأما   قررت فأن فقد  ما اآلأ  له عمر:

 .على وجهك

 

يا  قال: يقتص مني وانا ملك وهو ســوقة! قال عمر رضــي هللا عنه:

اوف بينك وبينه، فما تفضـله بـشيء  نّ إجبلة  ال التقوف.  إاإلـسالم قد ـس

  ،تنصرغد، فآثر أن يرجع الى قومه ويوم أمهلني ل  قال جبلة:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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التي بعث بها ملك  اعر  لكن القلب يفاضــل ويختار، ما يعني ان المشــ

 بالخبث، فالمـشاعر الغـساـسنة لم تكن ـصادقة، لقد كانت مـشاعر مغلفة

 .بما ال ينم عن حقيقتهاللتغليف  قابلة 

 

 

 مشاعر مغلفة

 

لما كانت المشـاعر تتباين فيما بين مشـاعر غضـب أو مشـاعر حب،  -أ

ــاعر عن  لم وإذالل أو  ــاني يغلف أو مشـ تحقير، وجدنا الملك الغسـ

 أصحابه.  من صدودا افتقده كعب  عرضه بم

النضــــج الفكري وبناء الشــــخصــــية؟  عملية للمشــــاعر دور في   -ب

ــاعر و ــار  تحدد  المشـ ــلوكالمسـ بعد تقليب االمر وتداوله فيما بين   سـ

لعلهـما في والنضـــــج العقلي ـطاـقة    ،ر ـطاـقةعالمشـــــاـف، العـقل والقـلب

ــاعر ويصــطرعان،    لح ة ما لعل العقل يتم اغفاله  ،  حين تلتهبالمش

الى ســـلوك، أو حين تعرض على   مضـــي طاقة المشـــاعر متحولةفت

،  ( وأ ،ماإ)  ،و بديالنأمســـاران   القلب  يمن"مر فليقلب العقل األالعقل 

ـطالع ـما يرـيده هللا وجـعل ســـــلوـكه   وـقد  هففي ـحاـلة كـعب نـجدليخـتار.  

( وهو  ان صالتي ونسكي ومحياي  ة )متمثال اآلي  ما يريده هللاعطوع  

تقـاء  قـابلـة للترويض والتوجيـه واالرمـا يعزز من أن المشـــــاعر  

 بالسلوك.
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إن االمر اـلذي أـقدم علـيه رســـــولـنا الكريم نحو الصــــــحاـبة بـعدم   -ت

التواصــل مع الثالثة الذي تخلفوا عن القتال، قابله قبول منســجم من 

ــلو ــار التربوي للس ك محل برمجة قبل الصــحابة، وهو ما جعل المس

 .  لدف كافة المسلمين وغير منحصر في شخص بذاته

 

 

 نموذج لرمزية مسار المشاعر حين تتآزر لتحدث أثرا سلوكيا نحو هدف موحد

 

ــلكه   -ك ــاعر البغض، وهو ما لم يس ــلوكي تحتضــنه مش العناد تصــرف س

ــد  في تخلفهم عن القتال وال عن  ــاعر الصــ الثالثة الذين أعربوا عن مشــ

 ـعاءـبد  االثـمانين اـلذين تخلفوا عن القـتال ألســــــباب اختلقوـها ليحضـــــوـباقي  

الرسول بالمغفرة من هللا، وهي عالمة إيجابية حين نقارنها بمشاعر البغض 

 بل العداء.   ،الملةوهو ما قد يؤدي للخروج من 
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 صلح الحديبية    حادثةثانيا:  

رجالً إلتمام عقد الصـل" مع مع المسـلمين أرسـلت  (12)بعد أن قررت قريش الصـل" 
 الرجل؟  ذا يكون ذلك، فتُرف من  وسلم عليه هللا صلى رسول هللا

ا ال يمكن لها أن ترســل وســيًطا، ســواءن أكان من خزاعة أو من  من المؤكد أن قريشــً
ثقيف أو من أي قبيلة أخرف  إذ إن رـسول الـصل" ـسيعبر عن قريش، وـسيفاوض في 

 ت ثًرا مباشًرا، فال بد إذن أن يكون رسول الصل" منها نفسها.بنود ستت ثر بها قريش  

 بن خالد ، أمجهل  أبي بن عكرمة فَمن تبعث قريش؟ هل تُرســلكذلك  وإذا كان األمر 
ــفيان، أمالوليد ــفوان ، أم أبا سـ ا لم تبعث  ؟  أمية بن صـ ــً أيًّا من وفي الحقيقة أن قريشـ

ــقور،  -كما يعبرون هذه األيام-هؤالء  وذلك ألنهم   فكلهم يريد   كانوا يعدون من الصــ
ا مـحارـبة المســـــلمين، وقريش )الـقاـعدة الـعاـمة( ال ترـيد ذـلك، إنـما ترـي د أن تلِطّف جوًّ

 مشحونًا بالخوف ومعتًما بالمجهول.

ــهيل بن عمرو، ذل ــلت قريش رجالً من الحمائم هو س ك الذي كانت ومن هنا فقد أرس
لمين، األمر له حياة هادئة في مكة، ولم يكن في ســيرته مصــادمات مباشــرة مع المســ

 يش.الذي يمكنه من التفاوض مع المسلمين بهدوء، وهذا عين ما تريده قر

ــلم عليه هللا  هللا صــلىوبالفعل كان ســهيل كذلك، حتى إن رســول   حين رآه قادًما   وس
ُهلَ   قَدْ اـستبـشر وبـشر المؤمنين وقال: ل  ْل"َ  اْلقَْومُ  أََرادَ   أَْمِرُكْم، ِمنْ   لَُكمْ   سـَ  اثُوبَعَ   ِحينَ  الصـل

ُجلَ   َهذَا  ل. والف ل حسنن في اإلسالم.الرَّ

ــهيل بن عمرو   ــيص سـ ــه كان لقريش أغراض أخرف من تخصـ لكن في الوقت نفسـ
بالذات، فهو رجل موتور ومصــاب من المســلمين في بيته  إذ إنه قد أســلم أربعة من 

 ه وثالثة من إخوته، فك ن األمر بالنسبة إليه دفاع عن قضية شخصية.أوالد

ل فمن أوالده لموا منذ زمن، ويعيـشون الذين أـس موا: أم كلثوم وـسهلة وعبد هللا، وقد أـس
مقـيد في بيـته من قـِبل واـلده    وهو جـندل  أبو اآلن في الـمديـنة المنورة، أـما الرابع فـكان

  يخرج ويلحق بالمسلمين.سهيل  حتى ال

ِليط بن  أما إخوته الذين أسـلموا فهم: السـكران بن عمرو، وأبو حاطب بن عمرو، وسـَ
عمرو. أي أن ـعائلـته كلـها ـقد أســـــلـمت ولم يعـُْد يبقى غيره، األمر اـلذي يعكس ـمدف  

https://islamstory.com/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D9%84
https://islamstory.com/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://islamstory.com/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://islamstory.com/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
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مصــابه في كرامته، وفي عزته بين قريش  مما يجعله يفاوض بكل حميَّة، ويســت ثر 
 قريش.بكل مصلحة ممكنة من أجل    من المسلمين

 الصلح اتفاقية مع وقفة
 

قـبل اـلدخول في بنود الصـــــل" بين المســـــلمين وقريش نودل أن نقول: إذا ـقام فريـقان  
ـبالصـــــل" ـفإن ـهذا يعني أن القوتين متـكافئـتان، وأـنه إذا حرص القوي )في الـ اهر( 

مر الذي يسـهل على الصـل" مع الضـعيف، فهو يرف أن الضـعيف هذا أقوف منه، األ
ه أن ه فـي اء أن يثبتوا على    علـي ازالت. فعلى الضـــــعـف ه )القوي( كثيًرا من التـن ِدّم ـل يـق

ذلهم، وأن  ك أن هللا لن يـخ د ذـل موقفهم، وأن يعلموا أن الحق معهم ولهم، ويتيقنوا بـع
 هذا مما يزلزل كيان الكافرين.

ــلحتهما معًا، ويلتقوا  ــلًحا من أجل مصــ في   -كما يقولون-جلس الفريقان ليبرموا صــ
 ريق.منتصف الط 

 الصلح معاهدات  إيجابيات
 

ل طرف من  ان وهي أن ـك ة بمـك ة من األهمـي ابـي اك إيـج ات هـن اقـي ذه االتـف ل ـه وفي مـث
طرفي المـعاـهدة ـقد أصـــــب" معترفـًا ـبالطرف اآلخر، ـفإذا ـكان هـناك جـماـعة ال دوـلة،  

ة كبيرة ابـي ذه إيـج دة صـــــل"، فـه اـه ا مـع ل ال كثير، ثُم تَمَّ معـه ة  وقلـي داـي ا ـب   وذـلك ألنـه
 راف ب نها أصبحت قوة مكافئة.االعت

ا ليســت في حاجة العتراف الرســول صــلى هللا  وما نحن بصــدده اآلن هو أن قريشــً
بها، ذلك أن تاريخها يرجع إلى أكثر من سـتمائة عام، وهي قبيلة معترفن   عليه وسـلم

ــط العالم آ ــط الجزيرة العربية، بل ووســ ــط مكة المكرمة، ووســ نذاك، ولها بها وســ
 ض الدول في العالم.َعالقات مع بع

ئة ضـعيفة  لمين فلم يكن يعترف بهم أحد  إذ إنها ما زالت جماعة ناـش أما جماعة المـس
مســتضــعفة، وإذا اعتُرف بها من قِبل قريش فإن هذا يُعَّد من أع م إيجابيات صــل" 

 الحديبية.

فبمجرد أن  الحديبية،أيام صـل"   صـلى هللا عليه وسـلم وهذا هو ما حدث مع الرسـول
ــت قريش على طاولة المفاوضــات معه ــلم جلس كان هذا اعترافًا  صــلى هللا عليه وس
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منـها أـمام الجميع ـبدوـلة المســـــلمين وجـماعتهم في الجزيرة العربـية، وعلى رأســـــهم  
 .وسلم عليه هللا صلى رسول هللا

 
 الصلح معاهدات  سلبيات

 
ا ال بد منها  " إال أن هناك سـلبية  مع وجود اإليجابية السـابقة في معاهدات الصـل أيضـً

أثناء العقد، وهي أنه إذا جلس طرفان للتفاوض والصــل" فال بد أن يتنازل كل طرف 
 عن شيء أو أشياء من حقوقه.

ومثل هذا بحاجة إلى وقفة مت نية، حتى إذا حدث مثل هذا بين المسـلمين وبين غيرهم 
ا ـما  نكون على وعي ـتام بطبيـعة ـهذا التـفاوض وـهذا ال اـلذي يمكن صـــــل"، ونعي تـمامـً

أن يتنازل عنه المسـلمون ثم نتغاضـى نحن عنه، وما الذي يمكن أن يتنازلوا عنه وال 
 يمكننا السكوت عليه.

لم ومن هنا فال ـشك أن الرـسول يقبل    صـلى هللا عليه وـس  -ال محالة-في هذا الصـل" ـس
ةي وألم في حلقهم، وه ما ذا ما ال بد منه إذا  ب مور من أجلها ســيشــعر المســلمون بغُصــَّ

ــل"، ال بد أن يقِدّم كل منهما تنازالً، وإال فلماذا التفاوض؟  جلس طرفان متكافئان للص
 وعالَم الصل"؟!

ــول ــع في الحديبية متكافئًا  فقد جاء الرســ ــلم  ولقد كان الوضــ ــلى هللا عليه وســ  صــ
يريد الدخول وال فاتًحا وال مهاجًما لقريش، إنما  ومجموعة من المســلمين ليس غازيًا

  .(14) قوة ناشئة، وقريش تريد أن تمنعهم وهي قوة كبيرة للعمرة فقط، وهم ما زالوا
 

فكيف كان للمشــاعر دورن في برمجة القيم فالســلوك لدف الصــحابة عبر حادثة صــل" 

 الحديبية؟  

ــولنا  -1 ــاعر وفق نمط طبقي، اذ في لح ة قبول رس ــكلت لدينا المش لقد تش

 ود الصل" صار ما يلي:الكريم الموافقة على بن

ــة العمرة تم إيقافه إلى حين! ما  -أ ــاعر الشـــو  ألداء فريضـ جذب مشـ

 مشاعر لعملية ت جيل.يعني تعرضت ال

بروز تـساؤالت لدف المـسلمين حيال ما كان يمارـسه الرـسول، بما  -ب

رد من ل يعتبر مـناقضـــــا عـما تعلموه مـنه، في مـثل موافقـته على بـند  
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كر ا لم من الكفار وي تي لمعـس وليـس لمين ال  ،لرـس ومن يكفر من المـس

   ل يحق للرسول منعه من الرجوع لمعسكر الكفار!

ــلمين في ل -ت ــل" لم لعل المسـ ــول على بنود الصـ ح ة موافقة الرسـ

تراجع الرسـول   سـر لعل ما كان يجول بخلدهم  يسـتوعبوا الموقف، ف

ــككين بالقرار الذي   ــلمين متشــ من أداء العمرة؟ وهو ما يجعل المســ

 ع عنه!اتخذه ثم تراج

  

 المشاعر وفق نمط طبقيمزيج 

 

الـصدمات النفـسية تعرض النفس االمارة بالـسوء لوـساوس الـشيطان، لقد  -2

كان لختم الرـسول على كتاب الـصل" ذو وقع ـشديد على نفوس المـسلمين  

ت كما لو كانفهي مين ومت هبين ألداء شــــعيرة العمرة، حرِ مُ  الذين كانوا

، ما فت" مجاال متســـعا لوســـاوس ســـيل جارف تم إيقافه يشـــكل مفاجئب

ؤدي )لفتنة( يقد وهو ما   وإحباط   خيبة املمن   امزيجفقد كان لـشيطان،  ا

الســـنا على حق وهم على    ول البعضحين أعرب الصـــحابة عن ذلك بق

مزيج من 
تعارض 
المشاعر

بنود مجحفة 
قبلها الرسول

مصداقية 
الرسول

الرغبة 
بأداء 
العمرة
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ل؟   اـط د  ـب ال في خـل ار  البعض كيف وهووـج االعتـم ان   ؟من امر ـب د ـك لـق

 مدف االيمان عبر مسار المشاعر.ل ااختبار

 

 

 ة المشاعرية مالشيطان مع الصدوساوس مداخل 

 

 

اعر، فها هو عمر  -3 ثمة لح ات نجد فيها المنطق هو المحرك األول للمـش

ابي بكر   بينما قدممعربا عن ذلك مـستنكرا قبول الـصل"،  رـضي هللا عنه 

صـــراع كان ذلك  ، مااللتزابوالثقة مقدما ما وقر بالقلب   عنه رضـــي هللا

ــاعر،   ــوعاللتزام  الدرس بافكان  المنطق بالمش ــول  والخض   والثقة بالرس



  

 31                                                       القيم برمجةالمشاعر في 

 

ا المشـاعر معا واعدامهمحجب المنطق و  حجبفتم   عبر موقف الصـل"،

بالرـسول وااللتزام. وهذا ما يفقده المـسلمون اليوم حين نجد لـصال" الثقة 

مشـاعرهم ال تخضـع لمعيار وتوجيه، فللمشـاعر قوانين يحسـن إدراكها 

 فتوجيهها.

 

 تصادم المنطق بالمشاعر 

 

ــلوان ا -4 ــبث لس ــاعر ودحضــها، فاالنت ار والتش ك قادر على ابطال المش

تم  وهو ما باألمل يعطل االســتجابة لألوامر، فكان االلتصــا  بالمشــاعر 

 االوقع مقارنة باألمر الكالمي  ابطاله عبر االمتثال السلوكي وهو ما كان

 . حين بادر الرسول صلى هللا وعليه وسلم فحلق ونحر

 

 

 ر السالبةمتصاص تفريغ المشاعاعتماد السلوك في ا
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 فكاإل حادثةا: لثاث

بنت  عائـشة هي ـصاحبة القـصة أم المؤمنين (12)فخير من ذكر قـصة اإلفك بالتفـصيل 

وقد  أبي بكر الصـديق، هللا صـلى هللا عليه وسـلماإلمام الصـديق األكبر خليفة رسـول 

ـقاـلت  : والعـ ات  وغيره، ونحن ننقـله بطوـله لـما فـيه من العبر البـخاري روف الـحدـيث

عائـشة: كان رـسول هللا ـصلى هللا عليه وـسلم إذا أراد ـسفرا أقرع بين أزواجه، ف يتهن  

شة: ف قرع بيننا  خرج ـسهمها خرج بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه، قالت عائ

في غزوة غزاها فخرج فيها ـسهمي، فخرجت مع رـسول هللا ـصلى هللا عليه وسلم بعد  

فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فســـرنا حتى إذا فرغ رســـول  ما أنزل الحجاب،

من المدينة قافلين، آذن ليلة  هللا صـــلى هللا عليه وســـلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا

وا بالرحيل، فمـشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قـضيت ـش ني  بالرحيل، فقمت حين آذن

ــدري فإذا عقد لي من جزع  فار قد ــت صـ انقطع، فرجعت   أقبلت إلى رحلي، فلمسـ

ـفالتمســـــت عـقدي فحبســـــني ابتـغاؤه، ـقاـلت: وأقـبل الرهط اـلذين ـكانوا يرحلون لي،  

بون أني فيفاحتملوا هودجي فرحل ه، وه على بعيري الذي كنت أركب عليه، وهم يحـس

وكان النســاء إذ ذاك خفافا لم يهبلن، ولم يغشــهن اللحم، إنما ي كلن العلقة من الطعام،  

تنكر القوم خف ن، فبعثوا  فلم يـس ة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة الـس

جئت منازلهم وليس بها منهم  الجمل فسـاروا، ووجدت عقدي بعد ما اسـتمر الجيش، ف

لي اـلذي كـنت فـيه، و نـنت أنهم ســـــيفـقدوني فيرجعون داع وال مجـيب، فتيمـمت منز

ا أـنا ـجالســـــة في منزلي غلبتني عيني فنـمت، وـكان صـــــفوان بن المعـطل    إلي، فبيـن

الســلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، ف صــب" عند منزلي، فرأف ســواد إنســان نائم  

ــترجاعه حين عرفني،  فعرفني حين رآني، وكا ــتيق ت باس ن رآني قبل الحجاب، فاس

خمرت وجهي بجلبابي، وهللا ما تكلمنا بكلمة، وال ـسمعت منه كلمة غير اـسترجاعه،  ف

ه، فوطئ عل اخ راحلـت انطلق يقود بي وهوف حتى أـن ا، ـف ا فركبتـه ت إليـه ا، فقـم دـه ى ـي

ت اـل ا الجيش موغرين في نحر ال هيرة وهم نزول، ـق ة حتى أتيـن ك من الراحـل : فهـل

ن أبي ابن ســلول. قال عروة: أخبرت أنه هلك، وكان الذي تولى كبر اإلفك عبد هللا ب

ــا: لم ــيه. وقال عروة أيضـ ــتوشـ ــتمعه ويسـ ــاع ويتحدث به عنده، فيقره ويسـ  كان يشـ

ط" بن أثاثة، وحمنة بنت جحش،  ان بن ثابت، ومـس م من أهل اإلفك أيضـا إال حـس يـس
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ــبة، كما قال هللا تعالى، وإن كبر ذلك   في ناس آخرين ال علم لي بهم، غير أنهم عصــ

 .يقال له: عبد هللا بن أبي ابن سلول

 

 :ـقال عروة، ـكاـنت ـعائشـــــة تكره أن يســـــب عـندـها حســـــان، وتقول: إـنه اـلذي ـقال

 وعرضي * لعرض محمد منكم وقاء ووالده فإن أبي

 

قالت عائشــة: فقدمنا المدينة، فاشــتكيت حين قدمت شــهرا، والناس يفيضــون في قول 

يريبني في وجعي أني ال أعرف من أصــحاب اإلفك، ال أشــعر بشــيء من ذلك، وهو 

رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم اللطف الذي كنت أرف منه حين أشـتكي، إنما يدخل 

ثم يقول: )كيف تيكم(. ثم ينصرف، فذلك    ول هللا ـصلى هللا عليه وسلم فيسلم،علي رـس

ــر، حتى خرجت حين نقهت، فخ ــعر بالشــ ــط" قبل يريبني وال أشــ رجت مع أم مســ

ــع، وكان   متبرزنا، وكنا ال نخرج إال ليال إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف المناصــ

في البرـية قـبل الـغائط، وكـنا نـت ذف  قريـبا من بيوتـنا، ـقاـلت: وأمرـنا أمر العرب األول  

ط"، وهي ابنة أبي رهم اب ن بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، قالت: فانطلقت أنا وأم مـس

ــخر بن ــديق، وابنها   المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صـ عامر خالة أبي بكر الصـ

مسـط" بن أثاثة بن عباد بن المطلب، ف قبلت أنا وأم مسـط" قبل بيتي حين فرغنا من 

شــ ننا، فعثرت أم مســط" في مرطها فقالت: تعس مســط"، فقلت لها: بئس ما قلت، 

لم تســـمعي ما قال؟ قالت: وقلت: وما   أتســـبين رجال شـــهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه أو

ف خرتني بقول أهل اإلفك، قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى   قال؟

ــم   ــل وســــ ــيـــه  ــل ع هللا  ــى  ــل صــــ هللا  ــول  رســــ ــي  عــل دخـــل  ــي  ــت ــي ــم،ب ــل  فســــ

ثم قال: )كيف تيكم(. فقلت له: أت ذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أســتيقن الخبر 

مي: يا أمتاه، ماذا من قبلهما، قالت: ف ذن لي رـسول هللا ـصلى هللا عليه وـسلم، فقلت أل

يتـحدث الـناس؟ ـقاـلت: ـيا بنـية، هوني علـيك، فوهللا لقلـما ـكاـنت امرأة قط وضـــــيـئة عـند 

ــبحان هللا، أو لقد تحدث   رجل يحبها، لها ــرائر، إال أكثرن عليها. قالت: فقلت: سـ ضـ

 الناس

 

ة حتى أصـــــبـحت ال يرـق  لي دمع وال أكتـحل بنوم، ثم   اـلت: فبكـيت تـلك الليـل ذا؟ ـق بـه
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ابن أبي طالب  يأبكي، قالت: ودعا رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم علأصـــبحت 

يرهما في فرا  أهله، قالت:  وأســامة بن زيد، حين اســتلبث الوحي، يســ لهما ويســتشــ

م بالذي يعلم من براءة أهله،  هللا عليه وســلف ما أســامة أشــار على رســول هللا صــلى  

ــامة: أهلك، وال ــه، فقال أس نعلم أال خيرا. وأما علي فقال: يا  وبالذي يعلم لهم في نفس

 رسول هللا، لم يضيق هللا عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك.  

رـسول هللا ـصلى هللا عليه وسلم بريرة، فقال: )أي بريرة، هل رأيت شيء  فدعا  قالت:

غمصــــه أكثر يريبك(. قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أ

أنـها جارية حديـثة الســـــن، تنام عن عجين أهلها، فت تي الداجن فت كله، قالت: فقام  من

ومه فاســتعذر من عبد هللا ابن أبي، وهو على  رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم من ي

في أهلي،  المنبر، فقال: )يا معـشر المـسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه 

ا علـمت على أهلي إال خي ا وهللا ـم ه إال خيرا وـم ا علـمت علـي د ذكروا رجال ـم را، ولـق

فقال: أنا يا    هليدخل على أهلي إال معي(. قالت: فقام ـسعد بن معاذ أخو بني عبد األش

رســـــول هللا أـعذرك، ـفإن ـكان من األوس ضـــــرـبت عنـقه، وإن ـكان من إخوانـنا من 

الخزرج، أمرتـنا ففعلـنا أمرك. قالت: فـقام رجل من الخزرج، وكانت أم حســـــان بـنت 

عمه من فخذه، وهو ســعد بن عبادة، وهو ســيد الخزرج، قالت: وكان قبل ذلك رجال 

ــعد: كذبت لعمر هللا ال تقتله، وال تقدر على    الصـــالحا، ولكن احتملته الحمية، فق لسـ

ــير، وهو ابن عم  ــيد بن حضــ قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أســ

ســعد، فقال لســعد بن عبادة: كذبت لعمر هللا لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين.  

ــول   ــلى هللا هللاقالت فثار الحيان األوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، ورســ  صــ

عليه وـسلم قائم على المنبر، قالت: فلم يزل رـسول هللا ـصلى هللا عليه وسلم يخفضهم،  

ــكت، فبكيت يومي ذلك كله ال يرق  لي دمع وال أكتحل بنوم، قالت:   ــكتوا وسـ حتى سـ

ــب" أبوي عندي، قد بكيت ليلتين ويوما، وال يرق  لي دمع ال أكتحل بنوم، حتى  وأصــ

الق كبدي، فبينا أبواي جالـسان عندي وأنا أبكي، فاـست ذنت علي  ف  إني أل ن أن البكاء

امرأة من األنصـــار ف ذنت لها، فجلســـت تبكي معي، قالت: فبينا نحن على ذلك دخل 

رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم علينا فسـلم ثم جلس، قالت: لم يجلس عندي منذ قيل 

هرا ال يوحى إليه في ـش ني ب يما قيل قبلها، وقد لبث ـش ول هللا ـش هد رـس ء، قالت: فتـش

ــلم حين جلس، ثم قال: )أما بعد، يا ــلى هللا عليه وس ــة، إنه بلغني عنكك كذا    ص عائش

وكذا، فإن كنت بريئة، فســـيبرئك هللا، وإن كنت ألممت بذنب، فاســـتغفري هللا وتوبي  
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إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب هللا عليه(. قالت: عائشــة: فلما قضــى رســول 

ــلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت ألبي:  هللا ــلى هللا عليه وســ صــ

أجب رـسول هللا ـصلى هللا عليه وـسلم عني فيما قال، فقال أبي: وهللا ما أدري ما أقول 

لرـسول هللا ـصلى هللا عليه وـسلم، فقلت ألمي: أجيبي رـسول هللا ـصلى هللا عليه وـسلم  

ي ما أقول لرســول هللا صــلى هللا عليه وســلم، فقلت:  درفيما قال، قالت أمي: وهللا ما أ

وأنا جارية حديثة السـن ال أقرأ من القرآن كثيرا: إني وهللا لقد علمت: لقد سـمعتم هذا 

تقر في أنفـسكم وصـدقتم به، فلئن قلت لكم: إني بريئة، ال تصـدقوني،  الحديث حتى اـس

ني، فوهللا ال أـجد لي ولكم دقولئن اعترـفت لكم ـب مر، وهللا يعلم أني مـنه بريـئة، لتصـــــ

مثال إال أبا يوســـف حين قال: }فصـــبر جميل وهللا المســـتعان على ما تصـــفون{. ثم  

ة، وأن هللا مبرئي  ذ بريـئ ت على فراشـــــي، وهللا يعلم أني حينـئ ت واضـــــطجـع تحوـل

ببراءتي، ولكن وهللا ما كنت أ ن أن هللا منزل في ـش ني وحيا يتلى، لـش ني في نفـسي 

يتكلم هللا في ب مر، ولكني كنت أرجو أن يرف رسـول هللا صـلى هللا   أنكان أحقر من 

ــلى هللا عليه  ــول هللا صـ ــلم في النوم رؤيا يبرئني هللا بها، فوهللا ما رام رسـ عليه وسـ

ــه، وال خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه، ف خذه ما كان ي خذه  ــلم مجلسـ وسـ

جـمان، وهو في يوم شـــــات، من ثـقل المن البرـحاء، حتى إـنه ليتـحدر مـنه العر  مـثل  

ــلم وهو   ــلى هللا عليه وسـ القرآن الذي أنزل عليه، قالت: فســـرف عن رســـول هللا صـ

يضــحك، فكانت أو كلمة تكلم بها أن قال: )يا عائشــة، أما وهللا فقد برأك(. فقالت لي 

ت:  اـل د إال هللا عز وجـل، ـق إني ال أحـم ه، ـف ت: وهللا ال أقوم إلـي ه، فقـل   أمي: قومي إلـي

أنزل هللا تعالى: }إن الذين جاؤوا باإلفك عصــبة منكم{. العشــر اآليات، ثم أنزل هللا و

هذا في براءتي، قال أبو بكر الصــديق، وكان ينفق على مســط" بن أثاثة لقرابته منه 

وفقره: وهللا ال أنفق على مســط" شــيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشــة ما قال. ف نزل هللا: 

غفور رحيم{. قال أبو بكر الصــديق: بلى  -إلى قوله   -منكم   ضــل}وال ي تل أولوا الف

وهللا إني ألحب أن يغفر هللا لي، فرجع إلى مســط" النفقة التي ينفق عليه، وقال: وهللا 

ال أنزعها منه أبدا، قالت عائشـة: وكان رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم سـ ل زينب 

ـيت(. فـقاـلت: ـيا رســـــول هللا رأبـنت جحش عن أمري، فـقال لزيـنب: ـماذا علـمت، أو  

أحمي ســــمعي وبصــــري، وهللا ما علمت إال خيرا، قالت عائشــــة: وهي التي كانت 

تســاميني من أزواج النبي صــلى هللا عليه وســلم فعصــمها هللا بالورع. قالت: وطفقت 

 .أختها تحارب لها، فهلكت فيمن هلك
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رسولنا الكريم صلى هللا عليه ك فما الذي نستنجه من سلوك أم المؤمنين رضي هللا عنها، وسلو

 وسلم في تعاملهما مع المشاعر؟ 

 أوال: حبس المشاعر

 أوَ وسـلم )في  ل بيئة تقول فيها هند بنت عتبة في بيعتها لرسـول هللا صـلى هللا عليه 

ــولنا ؟تزني الحرة (، جاء المنافقون بما يخالف عرف هذه البيئة الطاهرة، ليزداد رســ

وهو   يقولنراه   عرضـــه، ثمالمنافقون في   ون ما أصـــابه بها وألما حين يكالكريم همّ 

فذلك يريبني وال أشـــعر  فتقول عائشـــة: : )كيف تيكم( ثم ينصـــرف، كا م مشـــاعره

 .بالشر، حتى خرجت حين نقهت

 

 ثانيا: خيبة االمل 

  ، إذ قالت:ة عن مشاعر جاءت من مسط" وعلي بن ابي طالبمخيبة االمل الناج

فقال: يا رسول هللا، لم يضيق هللا عليك، والنساء سواها رضي هللا عنه  علىوأما 

 كثير، وسل الجارية تصدقك. 

 

 رمزية مشاعر خيبة االمل
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 تداول أمرك على مألحين يتم ثالثا: 

قام رـسول هللا ـصلى هللا عليه وـسلم من يومه فاـستعذر من عبد هللا ابن أبي، وهو على  

ه في ني من رـجل ـقد بلغني عـنه أذا)ـيا معشـــــر المســـــلمين، من يـعذرالمنبر، فـقال:  

قالت فثار الحيان األوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول هللا صلى    ...أهلي

 (هللا عليه وسلم قائم على المنبر

ــي المتعدد الطبقات الذي جثم على قلب  ــغط النفسـ نالح  في هذا الموقف مقدار الضـ

ه ضغط  رها على ملئ من القوم، يتلو عليها، حين يتم تداول امأمنا عائشة رضوان هللا

من زوجهــا    أقربرا بعــد  يآخر كون زوجهــا هو من دعــا القوم، فهي لن تجــد  ه

للتخفيف مما هي فيه من أزمة، وضــــغط آخر عبر ما تعانيه من مرض، ثم ضــــغط 

 صغر سنها حيث كانت في الثالثة عشر. 

 بر واللجوء الى حكم هللا.فما كان منها سوف االستعانة بالص

 

 

 رمزية تداول أمرك على مأل

 

 رابعا: مشاعر الشك

مشاعره    في تلويننالح  كيف تمكن الرسول في الحد من وساوس الشيطان ان يغلبه  

 بالبغض مثال.

ونالح  قبول عائشــــة في ان تكون نموذجا يســــطره هللا في قرآنه، وقد اســــتعرض  

ــالالقرآن نماذج عديدة كنموذج   ــماعيل عليهما السـ م، ونموذج يعقوب إبراهيم مع إسـ
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، ونموذج نو  عليه الســالم مع ابناءه مع أخيهم يوســف عليه الســالمعليه الســالم مع 

 .ابنه

داول األ ا في ـت ا بينهـم ادل فيـم ا االحترام المتـب ا الح ـن ه برفق حين كـم مر، والغول فـي

اـفاتحـها إذ   ــة، إـنه بلغني عنـكك ـكذا وـكذا، ـفإن كـنت بريـئة،    ـقال: )أـما بـعد، ـي ـعائشـــ

إن العـبد إذا هللا، وإن كـنت ألمـمت ـبذـنب، ـفاســـــتغفري هللا وتوبي إلـيه، ـف  فســـــيبرـئك

 اعترف ثم تاب، تاب هللا عليه(

 

 رمزية مشاعر الشك 

 

 خامسا: مشاعر التوقع

ولكن وهللا ما كنت أ ن أن هللا منزل في ش ني وحيا يتلى، لش ني في نفسي كان أحقر  

ن يرف رـسول هللا ـصلى هللا عليه وـسلم من أن يتكلم هللا في ب مر، ولكني كنت أرجو أ

 .في النوم رؤيا يبرئني هللا بها

 

 رمزية مشاعر التوقع 
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 تحول مسار المشاعرسادسا: 

 .فقالت لي أمي: قومي إليه، فقلت: وهللا ال أقوم إليه، فإني ال أحمد إال هللا عز وجل

 

 

 مشاعر: مشاعر البغض

بن أثاثة لقرابته منه وفقره: وهللا ال قال أبو بكر الصـــديق، وكان ينفق على مســـط"  

قال. ف نزل هللا: }وال ي تل أولوا فق على مسـط" شـيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشـة ما  أن

ــل منكم   ــديق: بلى وهللا إني ألحب  -إلى قوله  -الفض غفور رحيم{. قال أبو بكر الص

ــط" النفقة التي ينفق عليه ــاع أن يغفر هللا لي، فرجع إلى مسـ ره لوفق ما مطوعا مشـ

 أمر هللا به.

نعزز لما  ل  عما استعرضناه من مسارات برمجة القيم عبر طبقة المشاعرتطبيقات 

 يلي:

 أوال: تعزيز المشاعر واثراءها
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فلعلـنا مع المشـــــاعر اإليـجابـية المنبعـثة من المتلقي نعززـها فنعمق لـها ـتارة ونبســـــط  

قيمة محل الغرس، فحين نجد ونوســـع فيها تارة مت ملين التعزيز المناســـب لبرمجة ال

أو في   ،قصــــةأو حركة ناتجة عن تحفز قلبي اثناء ســــرد   ،تجاوبا ندركه عبر دمعة

 مداوالاتنا الحوارية لحدث.

 

 ، فان كان في الحثلالقتداءالمســــتمع   تحفيزة بالســــلوك كقدوة بغرض  ءثانيا: المباد

، ولعـلك في ذـلك  عـبالتبربفـعل ســـــلوكي    ـناعزز خـطابنعلى االنـفا  ـبالتبرع للفقراء ف

ا ِهَیَۖ َوإِن  متثل ن ِت فَنِِعمَّ ـٰ َدقَ  لَُّكۡمۚۡ َويَُكفُِّر ﴿إِن تُۡبُدو۟ا ٱلصَّ
ࣱ
تُۡخفُوَها َوتُۡؤتُوَها ٱۡلفُقََرۤاَء فَُهَو َخۡير

 ﴾
ࣱ
ُ بَِما تَۡعَملُوَن َخبِير ن َسيِّـَٔاتُِكۡمۗۡ َوٱَّللَّ  ٢٧١البقرة ]َعنُكم ّمِ

 

 

من شخص آخر، أو عزيز القيمة محل الغرس بخطاب ثالثا: مشاعر التفاعل تكون بت

 تنويع وسائل غرس ذات الخطاب.ب
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ــلوبا في التعزيز للقيمة وهو ما   ــلوب غير ترابع: التلمي" أسـ تم فيه البرمجة للقيم ب سـ

ن يكون قد أ ،نســانإمباشــر، في مثل لعل الذي ســاهم اليوم وســعى في حل معضــلة  

 .في حاجة أخيهدخل في حديث رسولنا الكريم من سعى 

 

أو حزن لـعدم    نحوه  ـخامســـــا: ـعدم التـجاذب مع الطرف المـقاـبل معرـبا عن خيـبة اـمل

ن يقلع عـما اقترـفه من أامتـثاـله، في مـثل أن تبلـغه ـب ـنك لن تـعد تتواصـــــل مـعه لحين  

 مستمرا في سلوكه.حال كان سلوك  

 

 أوول بقما تتواصل به نحو اآلخر، كسادسا: تغليف المشاعر بما يصعب إدراك  

 أسلوب ال يحبذ استعماله. ،رفض
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 االخر فيفسية المفاجئة لآلخر، فهي مسار يدخل سابعا: االبتعاد عن الصدمات الن

مس لة إيقاف المشاعر باعتماد المنطق ما  في مراعاة تلطف ووساوس الشيطان، 

 استطعت حال رغبت بانتزاع مشاعر االخر السلبية.

 

 

 

لسلبية مدركا من ان الطرف زاع مشاعر الطرف المقابل اثامنا: تعامل بحكمة في انت

 بانفعاالته عن منطق ال عن عاطفة. اثارمستالمقابل قد يكون 

 

 

 ؟  انسجامها مع المجموع لدفع المقابل لاللتزاماكد على تآزر المشاعر وتاسعا: 
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 عاشرا: حبس المشاعر

 ،  ا مما أقدم عليه من خط ن لم تكن مت كدإ  -بقدر –بادر بالتعرف على أحوال االخر 

 العالقة ودرجة المسؤولية.مع مالح ة القيام بواجب السؤال بحكم نوع 

 

 

 أن تكره ممن قد توسمت منه دعما فلم يدعمك.  تحاشى، االملخيبة مع حادي عشر: 
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 لعل في تداول أمر صديق لك على مأل، على مأل  ر اآلخرينتداول أمفي  ثاني عشر:  

  مشــين علىمن ســلوك  يه ســلوكي للجميع، حال صــار ما أقدم عليه من القوم فيه توج

ــاد جماعيا ال من فرد لفرد، وليكون ما ينصــب  ــنة القوم، فيكون النصــ" واإلرش الس

عليه اهتمامك حينها في حســـن إدارة الســـلوك من قبل الجميع حين تفيض المشـــاعر 

 منهم.

 

 

زجة بالشك،  تممالا عن تقديم التلطف بالحوار عوض، مشاعر الشكمع  ثالث عشر: 

 عفو ومغفرة هللا بحكم ان الجميع يخطئ.الوتغليب 

 

 

في نـصحك للمبتلى، إن أدركت ـسالمة ـسلوكه، قدم ما يعينه على التفاؤل رابع عـشر:  

 الشيطان من سوء عاقبة.  وساوس ليه من  إبما سيقدره هللا له، واصرف عنه فيما يرد 

 .  ناتوقعه من عندنال وفق ما   ،دهمن عن بخروج هباهلل الذي سيخرج  ليكن اليقينو

بالمســارعة بشــكر المنان ، بل الحق   حين يتحصــحصالتشــفي  والنصــ" باالبتعاد عن 

   .بالهداية واالرشادالمتفضل  
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، ويعزز فيك التوازن، عبر ال ن باهلل خيرا يمنحك ما لم تكن تتوقعه خامس عشر: 

عزز للعقيدة السليمة الصافية  ي ما وهو ، ما يفيض به عليك من مشاعر الود والجبر

 حين يتم اللجوء إلى الُمعين سبحانه. 

 

 

 

من الممكن إدارة المشـاعر السـلبية أي كان ،  سـادس عشـر: في إدارة مشـاعر البغض

نوعها ودرجتها، وإدارتها يكون بحسـن توجيهها بما يجعلها وفق مسـار يدرك عبرها 

 المخطئ خط ه ليستجيب.  

نت اال امتداد لمننه أالمنن إنما هي من هللا وليـست منك، وما  منه  جميع ما أنت فيإن 

 . ، واجعل لما تهبه مع المشاعر ما يجعل للحياة بهجةوعطاياه حين وهبك لتهب
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 مع األسماء وصفات هللا سبحانه وتعالى المشاعر 

ومع أسماء هللا وصفاته، نجد المشاعر مبثوثة مع كافة األسماء، فهو الرحمن الرحيم، 

 مع الرحيم يكون قد أحاط برحمته العباد، ومن صفة الودود يكون قد تقرب ف

ْبُت منه ِذراًعا، وإذا ، فقد جاء في حديث قدسي )إليهم َب العَْبُد ِمنِّي ِشْبًرا تَقَرَّ إذا تَقَرَّ

َب ِمنِّ  ْبُت منه باًعا، تَقَرَّ صحي"   : المصدر | البخاري : المحدث | أبو هريرة (- أْو بُوًعا -ي ِذراًعا تَقَرَّ

 البخاري

ــارات العطاء ينم عن تقريب ال ابعاد   ونبذ، وهو الكريم والرزا  والمعطي فتعدد مسـ

ال عن قبول وتقريب، ومع إمع الباســـط القابض فكيف يكون بســـطا  والرؤوف   ومع

ا ه على توبتـن دم توبـت ده يتوب لنتوب، فهو يـق ار كي نتوب  التواب حين نـج ، ومع الغـف

وه حين نعود مسـتغفرين، وهو العفو سـوء طبعنا وسـلوكنا المشـين نحوالغفور فيغفر  

 حين يمحو عنا السيئات فال يعود في سجالتنا سيئات عما اقترفناه من آثام.

اده   ه،أثم نراه يطـلب من عـب اـت وفي طـلب التخلق ـما ينم عن تحـبب   ن يتخلقوا بصــــــف

مع   - تلك الصــفاتب  متخلقا -فلنتصــور عبدا يمارس  ،وتودد وترغيب بالمعية مع هللا

ــيكون رأي الناس بهالناس من حوله  ــاعر كيف سـ ــفات تلك تبعث بمشـ ؟ فمزيج الصـ

، وهي تـبث بتـلك المشـــــاعر بشــــــكل عملي في التحـبب والتقرـيب  متنوـعة مع اآلخر

يمارس عبرها المرســـل قيمه ليبين كيف يمكننا أن نفعل ونمارس كل قيمة  ،وميداني

ال إ فما يكون  فيما بين البشــر  ارســة القيميةعلى حدف، ولنتصــور حينئذ حين تعم المم

والشـــــذوذ الســـــلوكي ب نواعه،   ،زمات النفســـــية ب نواعهاالحد من األ  فينعـكاس  اال

ــنا وانخفاض في معدالت الجرائم ب نواعها، تلك هي ا ــاعر حين تفعل في غرســ لمشــ

 للقيم.

 ثمة مسارين في تعاملنا مع المشاعر: إنوعليه يمكننا أن نقول 

بر تفعيل طبقة المشـــاعر في غرســـنا للقيم، وهو ما م الســـلوك عأســـلوب تقوي -1

 استعرضنا له في مبحثنا هذا.

قصــــة نبينا موســــى عليه   في مثل)التقويم( وهو ما نجده في القرآن أســــلوب  -2

من مشــاعر نتاب البعض  ي  مافيما يمكن أن نســتفيد منه في الحد  الســالم، وهو

 كاالكتئاب والخوف والحزن على سبيل المثال.  
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عليه السالم،  موسى  التي كانت تنتاب نبينا مشاعر الخوف مع فنالح   

فق ما فوبجالء عبر محطات  والذي كان، عبر مراحلالذي جاء وتهذيبها 

فقد انتزع هللا مشاعر الخوف من نفس نبينا موسى عليه ذكرت في القرآن 

 السالم عبر أسلوب من:

 .التمرحل -1

  .سماءهأ وتعزيز الصلة بصفات هللا -2

 . تعزيز الشعور بمعية هللا له -3

 دائرة الواقع.نخداع ب تمكين موسى من مطالعة الحقيقة وعدم اال -4

 

ا يَتََرقَُّب فَإِذَا ٱلَِّذی ٱۡستَنَصَرهُۥ بِٱأۡلَۡمِس يَۡستَۡصِرُخهُۥۚۡ قَاَل ﴿فَ َۡصبََ" فِی  .أ
ࣰ
ٱۡلَمِدينَِة َخۤاىِٕف

بِي  مل
ࣱ
﴾ لَهُۥ ُموَسٰىۤ إِنََّك لَغَِوّی

ࣱ
 [١٨القصص ]ن

 

ِليَۡجِزيََك أَۡجَر َما ﴿فََجۤاَءۡتهُ إِۡحَدٰىُهَما تَۡمِشی َعلَى ٱۡستِۡحيَۤاࣲء قَالَۡت إِنَّ أَبِی يَۡدُعوَك  .ب

ا َجۤاَءهُۥ َوقَصَّ َعلَۡيِه ٱۡلقََصَص قَاَل اَل تََخۡفَۖ نََجۡوَت ِمَن ٱۡلقَۡوِم   َسقَۡيَت لَنَاۚۡ فَلَمَّ

ِلِميَن﴾  ـٰ  [٢٥القصص ]ٱل َّ

 

ا َولَۡم يُعَ  .ت
ࣰ
 َولَّٰى ُمۡدبِر

ࣱ
ا َرَءاَها تَۡهتَزل َك َنََّها َجۤاّن ُموَسٰىۤ ﴿َوأَۡن أَۡلِق َعَصاَكۚۡ فَلَمَّ ـٰ قِّۡبۚۡ يَ

 إِنََّك ِمَن ٱۡلـَٔاِمنِيَن  
ٱۡسلُۡك يََدَك فِی َجۡيبَِك تَۡخُرۡج بَۡيَضۤاَء ِمۡن  ٣١أَۡقبِۡل َواَل تََخۡفَۖ

ۡهِبَۖ فَذَ َٰغۡيِر ُسۤوࣲء َوٱۡضُمۡم إِ  نَانِ  نِكَ لَۡيَك َجنَاَحَك ِمَن ٱلرَّ ـٰ بِّكَ  ِمن بُۡرَه   فِۡرَعۡونَ  إِلَىٰ  رَّ

ِسِقيَن ۟يهِ َوَمَلِ  ـٰ ا فَ
ࣰ
 [٣٢- ٣١القصص ]﴾ ٣٢ۦۤ إِنَُّهۡم َكانُو۟ا قَۡوم

 

ا َولَ  .ث
ࣰ
 َولَّٰى ُمۡدبِر

ࣱ
ا َرَءاَها تَۡهتَزل َك َنََّها َجۤاّن ُموَسٰىۤ ﴿َوأَۡن أَۡلِق َعَصاَكۚۡ فَلَمَّ ـٰ ۡم يُعَقِّۡبۚۡ يَ

 إِنََّك ِمَن ٱۡلـَٔاِمنِيَن  
َجۡيبَِك تَۡخُرۡج بَۡيَضۤاَء ِمۡن ٱۡسلُۡك يََدَك فِی  ٣١أَۡقبِۡل َواَل تََخۡفَۖ

ۡهِبَۖ فَذَ ٰ نَانِ  نِكَ َغۡيِر ُسۤوࣲء َوٱۡضُمۡم إِلَۡيَك َجنَاَحَك ِمَن ٱلرَّ ـٰ بِّكَ  ِمن بُۡرَه   فِۡرَعۡونَ  إِلَىٰ  رَّ

۟يِهۦَۤومَ  ا  َكانُوا۟  إِنَُّهمۡ  َلِ
ࣰ
ِسِقينَ  قَۡوم ـٰ  [٣٢- ٣١القصص ]﴾ ٣٢ فَ
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ُموَسٰىۤ إِنَّهُۥۤ .ج ـٰ ُ ٱۡلعَِزيُز ٱۡلَحِكيُم  ﴿يَ ا َرَءاَها تَۡهتَزل َك َنََّها  ٩أَنَا ٱَّللَّ َوأَۡلِق َعَصاَكۚۡ فَلَمَّ

ُموَسٰى اَل تََخۡف  ـٰ ا َولَۡم يُعَقِّۡبۚۡ يَ
ࣰ
 َولَّٰى ُمۡدبِر

ࣱ
  ١٠إِنِّی اَل يََخاُف لََدیَّ ٱۡلُمۡرَسلُوَن  َجۤاّن

ا بَۡعدَ  ِحيࣱم إاِلَّ َمن َ لََم ثُمَّ بَدََّل ُحۡسنََۢ  رَّ
ࣱ
 [١١-٩النمل ]﴾ ١١ ُسۤوࣲء فَإِنِّی َغفُور

 

ا تََر ٰ .  بُ  قَالَ  ٱۡلَجۡمعَانِ   َءا﴿فَلَمَّ ـٰ ۤ  قَالَ  ٦١ لَُمۡدَرُكونَ  إِنَّا ُموَسىٰۤ  أَۡصَح  یَ َمعِ  إِنَّ  َكالَّ

فَٱنفَلََق فََكاَن  ٱۡلبَۡحَرَۖ  بِّعََصاكَ  ٱۡضِرب أَنِ  ُموَسىٰۤ  إِلَىٰ  فَ َۡوَحۡينَاۤ  ٦٢ َسيَۡهِدينِ  َربِّی

 [٦٣- ٦١الشعراء ]﴾ ٦٣ُكلل فِۡرࣲ  َكٱلطَّۡوِد ٱۡلعَِ يِم 

 

 

 نجد توجيها مباشرا أيضا في مثل: السالبة في الحد من المشاعرو

 ةالقرآني اآلية نوع المشاعر 

لى مباهج إفي الركون 

 الدنيا 

يَۡدُعوَن َربَُّهم بِٱۡلغََدٰوةِ َوٱۡلعَِشّیِ ﴿َوٱۡصبِۡر نَۡفَسَك َمَع ٱلَِّذيَن 

يُِريُدوَن َوۡجَههُۥَۖ َواَل تَۡعُد َعۡينَاَك َعۡنُهۡم تُِريُد ِزينَةَ ٱۡلَحيَٰوةِ 

ۡنيَاَۖ َواَل تُِطۡع َمۡن أَۡغفَۡلنَا قَۡلبَهُۥ َعن ِذۡكِرنَ  ا َوٱتَّبََع َهَوٰىهُ  ٱلدل

ا﴾ 
ࣰ
 ٢٨الكهف َوَكاَن أَۡمُرهُۥ فُُرط

ۤ إِيَّاهُ َوبِٱۡلَو ٰ الوالدين نحو نًاۚۡ  ِلَدۡينِ ﴿۞ َوقََضٰى َربلَك أاَلَّ تَۡعبُُدۤو۟ا إِالَّ ـٰ ا إِۡحَس   إِمَّ

 َوالَ  فࣲّ أُ  لَُّهَماۤ  تَقُل فاََل  ِكاَلُهَما  أَۡو  أََحُدُهَماۤ  ٱۡلِكبَرَ  ِعنَدكَ  يَۡبلُغَنَّ 

ا﴾ قَۡو   لَُّهَما َوقُل تَۡنَهۡرُهَما
ࣰ
 َكِريم

ࣰ
 ٢٣اإلسراء ال

 ٰ  ـٰۤ َيلَها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ُكونُو۟ا قَوَّ   َّلِلَِّ  ُشَهَدۤاءَ  بِٱۡلِقۡسطِ  ِمينَ ﴿۞ يَ

 أَۡو  َغنِيًّا يَُكنۡ  إِن َوٱأۡلَۡقَربِيَنۚۡ  ِلَدۡينِ ٱۡلَو ٰ أَوِ  أَنفُِسُكمۡ  َعلَىٰۤ  َولَۡو 

ا
ࣰ
ُ  فَِقير َوإِن تَۡلُوۥ۟ۤا  ۡعِدلُوا۟ تَ  أَن ٱۡلَهَوفٰۤ  تَتَّبِعُوا۟  فاََل  بِِهَماَۖ  أَۡولَىٰ  فَٱَّللَّ

ا﴾ 
ࣰ
َ َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن َخبِير  ١٣٥النساء أَۡو تُۡعِرُضو۟ا فَإِنَّ ٱَّللَّ
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ـٰۤ َيلَها ٱلَِّذيَن َءاَمنُۤو۟ا إِنَّ ِمۡن أَۡزَو ٰ نحو االبناء  ِدُكمۡ  ِجُكمۡ يَ ـٰ ا َوأَۡولَ
ࣰ
 لَُّكمۡ  َعُدّو

 وَ  َوتَۡصفَُحوا۟  تَۡعفُوا۟  َوإِن فَٱۡحذَُروُهۡمۚۡ 
ࣱ
َ َغفُور تَۡغِفُرو۟ا فَإِنَّ ٱَّللَّ

ِحيمن   ١٤-١٢التغابن ﴾ ١٤رَّ

َ  نحو المسلمين  فَ َۡصِلُحو۟ا بَۡيَن أََخَوۡيُكۡمۚۡ َوٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ
ࣱ
﴿إِنََّما ٱۡلُمۡؤِمنُوَن إِۡخَوة

 الحجرات ١٠لَُّكۡم تُۡرَحُموَن لَعَ 

 االن يا عمر..حيال محبة الرسول نحو الرسول

ُ لََكَۖ تَۡبتَِغی َمۡرَضاَت  نحو الذات  ُم َمۤا أََحلَّ ٱَّللَّ ـٰۤ َيلَها ٱلنَّبِیل ِلَم تَُحّرِ ﴿يَ

ُ  ِجَكۚۡ أَۡزَو ٰ    َوٱَّللَّ
ࣱ
ِحيمࣱ  َغفُور  ١التحريم ﴾ رَّ

َ تَعَالَى يَغَاُر، : ، عن النبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ  َعْن أبي هرْيَرةَ، نحو هللا إِنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيهِ  َم َّللاَّ ِ تَعَالَى، أْن يَ ْتَِي اْلَمْرُء َما َحرَّ متفقن   َوَغْيَرةُ َّللاَّ

 .َعلَيهِ 

﴿َواَل تَۡمِش فِی ٱأۡلَۡرِض َمَرًحاَۖ إِنََّك لَن تَۡخِرَ  ٱأۡلَۡرَض َولَن   الخيالء

 تَۡبلَُغ ٱۡلِجبَاَل طُ 
ࣰ
 ٣٧اإلسراء  ﴾ ٣٧وال
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 ثالث الفصل ال

 اعر المشبرمجة القيم عبر مسار و  مناهج التعليم

 

ات   ة القيم عبر الطبـق ة برمـج ا آلـي ا فيـه ب بيـن ا مجموـعة من ثالث كـت ســـــبق أن أطلقـن

 األربع والعشرون 

 

 طبقة استثارة المشاعر  -24
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فيما يلي ســـنبين كيف يمكن أن نغرس القيم عبر طبقة المشـــاعر في مناهج التعليم  و

ــتعراض بعض النماذجب ــدون لعمليات  ،اس ــتهدي بها المعلمون والمرش مماثلة   كي يس

 موضوعات.مواد وسون من لكافة ما يدرّ 

من خلف ســتار كافة ما يحيطنا من أشــياء وأحداث ومشــاهد ما ينم عن علمنا أن إن ف

ــتثير ال ــتنطا  تلك  مؤثرات عاطفية تسـ ــ لة متمحورة حول اسـ ــاعر، لتبقى المسـ مشـ

ــاعر  ــاس بها، حتى مع األرقام إلبرازهاالمشــ  لمن ال يتمكن من مطالعتها أو اإلحســ

ــاعرية عاطفية فيما بينه ــيات ثمة ما يعزز لعالقات مشــ ولك أن تتعرف  ،اوالرياضــ

طالع تدرجات األلوان التي ت هر من على  نعلى ما يشـكل المعادالت الرياضـية حين 

درك من أن التدرج اللوني هذا والذي يبعث مع كل لون موجة  نحاسوب لالسط" لو   

   .رياضية معززة باألرقام المجردة  من المشاعر، إنما بنيتها التحتية معادالت

 على سبيل المثال مع: لوانلألالدالالت االيحائية  ف

 .اللون األحمر: قوة، شغف، طاقة، مر ، جرأة

 .األزر : ثقة، أمن، والء، جدارة، منطق 

 .األخضر: صحة، أمل، نمو، طبيعة، رفاهية

 وجميعها نابض بالمشاعر.

 العلومولنبدأ بالمواد الدراسية فنبدأ بمادة 

 

 أوال: مادة العلوم 

طيسل من قـبل معلم العلوم، اكـنا ـقد بيـنا في كتبـنا الســـــابـقة كيفـية تـناول درس لالمغـن

طيسل من أـجل اوفيـما يلي نبين كيف يمكنـنا تفعـيل طبـقة المشـــــاعر عبر ذات لالمغـن

   .طيساقيمتي اإلرادة والعزم عبر الميزات التي يتمتع بها المغنغرس 
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 الجذب  بمشاعرميزات الالمشاعر يمكننا ان نعزز كذلك عبر ذات  ومع تفعيل طبقة
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 رياضيات الثانيا: 

اور  األ  ة تـج دد الفردي والزوجي عالـق ا بين الـع ة فيـم ة، العالـق ة والزوجـي داد الفردـي ـع

وحق الـجار، ولعلـنا   حق الجيرةإمـكانـية االنتـقال بشــــــكل ســـــلس نحو  وهو ـما يعني  

ما يجعل لح ة   حق الجار على جاره ص الصــحبة والجيرة فينســتعرض عبر قصــ

 .غرس القيمة مفعمة بالمشاعر

ه للرياضـيات واألرقام الحسـابية التي لم تيهايبلغني صـديق لي مدف كروبهذا الصـدد  

ــته حين كان طفال أن يحببه و أخذ فلل  :إذ يقول،  ويجذبه اليها يتمكن المعلم في مدرســ

ــلوبا مغاير ــرعات التي لجذبي   انهج المعلم أســ عبر ما يبهر األطفال في حينها كالســ

أو زوايا يغفل عنها بعض العبي الكرة   ،أو سبا  الخيل  ،تتنافس فيها مركبات السبا  

تلك التطبيقات العملية للرياضــيات هي ما كان يشــدنا كمشــاعر ففي تســديد أهدافهم،  

الرياضـيات  ف  ،عنها  غفل  هغير أن نحو المادة  لجذبي تلك األلعاب، لقد كانت نافذةنحو 

ابات معين المـشاعر هي من تجعل المواد و  ةموجودة في كل ـشي من حولنا ووفق حـس

 على سبيل الثمال قلب هر عن    جدول الضرب فما مبرر حف   ،ةالعلمية البحتة محبب
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نها أعلم أكن  ألم  حينها  رك إذ يقول:  يستدإن لم يكن لهذا الحف  واقع عملي ممارس، و

 .ل رياضةاللعاب  أبل وحتى كافة صنوف األلعاب لسيارات وموجودة في سبا  ا

 

 ةي الرياض األلعاب  ثالثا:

ــي  رويج لحذاء  نأن كيف يمكن   ــاعربطبقة  رياضــ  ولعل العالمة التجارية ،من المشــ

(  Just do itعبارة )ب ل مايكل جوردنلنايكيل التي صــورت لنا الالعب الرياضــي ل 

 تحرك.  مجعلت الجميع  ما الجذب  من كانت مشاعر القفزة فتحفزك على الحركة، 

ل   ــار عبر المغـنولـع ذا الحوار صـــ ادة العلوم  نع  طيساـه ـجذب أن  أ، فكيف يمكن  ـم

ــليلغيري  ــالة ليصـ ــب  وجذب  بحب قيمة حب الصـ ــلوب الجذب المناسـ ؟ ما هو أسـ

في مثل عبارة  أسـلوب قد يكون منفرا لجعلهم يصـلون، ما هي مشـاعر الجذب مقابل 

 !رل لاذا ما صليت را  ترو  النا

ــكر، عبر  فلعل حين ــالة نوع من أنواع الشـ َكۡرتُۡم  تكون الصـ ــَ ﴿َوإِۡذ تَ َذََّن َربلُكۡم لَىِٕن شـ

  ﴾
ࣱ
ِديد تصـــب" عملية الجذب عبر أســـلوب   ،٧إبراهيم ]أَلَِزيَدنَُّكۡمَۖ َولَىِٕن َكفَۡرتُۡم إِنَّ َعذَابِی لَشـــَ

برمجة للقيمة عبر طبقة يكون مسار ال نرشد المعلم أن  أوقع، وعليه ة ال العقاب المكاف

 ما يلي:  وفق المشاعر 

 

  .موضوعا اخترفمن المادة المقررة التعليمية            -أ

 ما يشكل   اوجد لمحوريةل في موضوع الدرس  عبر كلمة مفتاحية   -ب
 .غرسهامع القيمة التي تود  عالقةل         

 ن يشكل عالقة مع تلك الكلمة  أاستعرض ما يمكن  عبر عصف ذهني -ت
 المفتاحية.         

 القيمة بين    العالقات كي تعزز مسار العالقة  ساللم  اعتمد أسلوب  -ث
   .على القيمة المطلوبة  كديؤالجذب كمسار  مشاعر  عبروالكلمة و         
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 الفيزياءمادة رابعا:  

ا كما يصـعب يعبر ما تبثه الشـوكة الرنانة من موجات يصـعب ادراكها سـماع

ــر، غير أنها ــة البصـ ــاعر في   مطالعتها عبر حاسـ موجودة واقعا، كذلك المشـ

ت ثيرها على المحيط الذي نحن فيه، بل هي أبلغ حين تســــاعدنا علوم الفيزياء 

شات التلفاز عبر شا ،في تخزينها لنطلقها مجددا ولعدد ال حـصر له من المرات

أو دمعة يتيم  فها نحن نطالع عبر مـشهد مـصور بالفيديو واإلذاعة والحواـسيب، 

اـلذي ـحاز رـيادة دولـية، ـفالمشـــــاعر ـقابـلة لالنتـقال واالختزان   وـلدـهاأم فرـحة ب

 .فعل ذلكوعلوم الفيزياء هي من تمكننا من 

 

 

 
 

 
 الطاقة الضوئية من الشمس وموجاتها
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طوال الموجات الـضوئية  أل لوني ينتج عن اختالف  ذ هو تـشكيإوطيف الـشمس  

ال للح ات إي هر   وال ،وانكـسارها في الـسماء، ينتج عن عمليات حـسابية دقيقة

ويعزز    ،ســـــاريرذـلك العتـبارات حســـــابـية دقيـقة لتمنحـنا ـما يبهج األ  ،ال ـتدوم

ون  ؤنفس واالطمئنان لجمال ما نحن فيه من كون وإله حي قيوم لشالنشرا  األ

يبعثـها ـخالق ـهذا الكون لعـباده لـيدركوا ع يم شـــــ ـنه وـقدراـته  مشـــــاعر  كوـنه،

قوانين فيزيائية ورياضــية  لخالق لوال ليســتجيبوا، وما كان تواصــل كهذا ليتم  

  .هذا الكون
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الح  أشــعة الشــمس حين تتخلل كل ورقة من على غصــن شــجره، لتمنحها  

جين وانتزاع غاز ثاني   يد الكربون من األجواء،  فرصـة إطال  غاز األكـس أكـس

كل ورقة تقوم بذلك بقدر لتطلق على ضــوء ذلك نســبة محددة من غاز الحياة 

 ى حسن األداء، أي رعاية هذه يبديها خالق هذا الكون لخلقه.لتعينك عل

 

 

 مادة العلومخامسا: 

أو عبر ـصورنا في الماء   نعكسإماذا يقول لنا نعكاس في الـضوء، موـضوع اإل

 ؟ةال ليلالصور 

 

 
 

ا  ـاهرة اإلف ا ر للزواـي ل والتـن اـث درس التـم ة التي تعزز ـل اضــــــي اس الرـي نعـك

نما هي ـصور ليـست حقيقية، وكذلك ما إر المنعكـسة  الـصو  نّ أ  ـشكال، تبلغناواأل

بســـم ربك ) حين تقرأ  الّ إ واقع وثمة حقيقة ال تدرك الّ إنحن فيه من واقع ليس  

 .  (الذي خلق 

 

   صوتيةجات الوالم

ضـــاء رحب، ســـواء  فمن األصـــوات تموج في  ب لوانمن حولنا  تزخر الحياة 

 اليب المواصالتكنت في بيت منعزل أو مدينة مكت ة بالسكان أو عبر أس
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وو يفة وأصوات، فلعلك تدرك   ةفكافة المخلوقات من حولنا جهزها هللا بصور

ماء التواصــــلها معك حين تصــــدر صــــوتا حتى لو لم تكن تطالعها، فلخرير 

ــقوط قطعة معدنية على   ــبي، ولس صــوت يختلف عن صــوت ارتطام لو  خش

، فمع كل طاولة من خشــب يختلف عن صــوت ســقوطها على طاولة من حديد

ــيء ــاعر،  من حولنا شـ ــوت منها ما يبعث بمشـ ــوتا ومع كل صـ ما يميزه صـ

يبلغك بمســـار من االنســـجام  فمشـــاعر حفيف ور  الشـــجر حين تهب الريا  

واالطمئنان في حين صـوت الرعد إن اشـتد يبعث فيك الخشـية والخوف، وفي  
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رون حين ة ـصوتية يدركها االخخلق هللا ما ينم عن ابداع اذ جعل لكل منا موج

 ن بعد.تتواصل معهم ع

 

 التربية اإلسالميةسادسا: 

 

    الدخان ﴾٢٩ ﴿فََما بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسََّمۤاُء َوٱأۡلَۡرُض َوَما َكانُو۟ا ُمنَ ِريَن 

   .انرفعيُ  والبركة حين مشاعر الحسرةهي من ، مشاعرال فتلك 

 

ۡختَِلفن أَ )  مل
ࣱ
 َوُحۡمر

ࣱ
  َوَغَرابِيبُ  نَُهاۡلَو َٰوِمَن ٱۡلِجبَاِل ُجَدُدَۢ بِيض

ࣱ
   فاطر (٢   ُسود

 

 
 الجبال الملونه في الصين

 

َسَمۤاُء أَۡقِلِعی َوِغيَض ٱۡلَمۤاُء َوقُِضَی ٱأۡلَۡمُر  ـٰ ـٰۤ َۡرُض ٱۡبلَِعی َمۤاَءِك َويَ ﴿َوقِيَل يَ

ِلِميَن﴾  ـٰ ۡلقَۡوِم ٱل َّ ا لِّ
ࣰ
 ٤٤هود َوٱۡستََوۡت َعلَى ٱۡلُجوِدّیَِۖ َوقِيَل بُۡعد

 

  َوِهیَ  ٱلسََّمۤاءِ  إِلَى ٱۡستََوفٰۤ  ثُمَّ  ﴿
ࣱ
ا أَۡو  َطۡوًعا ٱۡئتِيَا َوِلأۡلَۡرِض  لََها فَقَالَ  ُدَخان

ࣰ
 َكۡره

 ١١-١٠فصلت ﴾ ١١قَالَتَۤا أَتَۡينَا َطۤاىِِٕعيَن  

 

بِی َمعَهُۥ َوٱلطَّۡيَرَۖ َوأَلَنَّ  ِجبَاُل أَّوِ ـٰ َۖ يَ
ࣰ
﴾   ١٠ٱۡلَحِديَد ا لَهُ ﴿ َولَقَۡد َءاتَۡينَا َداُوۥَد ِمنَّا فَۡضال

 ١٠سب  
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 مشاعر الود عبر تطويع سمات الحديد ليلين بين يدك  

 

 مشاعر الود حين يرفع أثر االحرا   و 

ًما َعلَٰىۤ إِۡبَر ٰ ـٰ ا َوَسلَ
ࣰ
نَاُر ُكونِی بَۡرد ـٰ ٦  ِهيمَ قُۡلنَا يَ  ٩ 

 

 

 التربية الفنيةسابعا:  

 الماء في المحيطات  ومع  ،الغيوم في السماءومع  ،الكثبان في الصحراءفمع  
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ن تعددت الصــور وتباينت في إجميعها يعتمد مســارا موحدا في التشــكل والحراك، و

 .لخالق واحد ال شريك لهمن ومة خلق تابعة شكال، وهو ما يؤكد األ

  الرـيا ،اذ الكثـبان في حراكـها اللح ي اليومي تغير لـنا جغرافـية الصـــــحراء بهبوب  

ا ببعض مع ـكل حراك للقمر   حراك أمواج البحروإذ   ا حين يموج بعضــــــه وتالطمـه

ــم لنا صــورا ال حصــر لها الرياهبوب بو ــماء ترس ــكلها في الس  ، وإذ الغيوم في تش

يا ، فالريشــــة واحدة في مســــاحات عريضــــة في الفضــــاء بهبوب الرخرائط  الك

تتقلب  لوالت ثيرات متعددة، وهو ما يبعث مع كل لوحة مرســومة طائفة من المشــاعر 

 لوا .ها تضاريس األمع

نماذج اســتوفت  –المراجع   ضــمن قائمةقائمة لها    أدرجنا –وقد بينا في كتب ســابقة 

 طبقة المشــاعر في مثل الطبقة الخاصــة بصــياغة رســائلنا لفصــي الدماغ، الختالف

وفي عملـية برمـجة القيم عبر طبـقة نمط اســـــتـجاـبة ـكل فص للمعلوـمات الواردة إلـيه،  

نتزاع المشـاعر السـالبة وتحويلها إليجابية عبر مسـار ا نعمد الاسـتثارة المشـاعر فإنن

اء  اب ـج اه في كـت ا بيـن ات برمجـة القيم وهو ـم ة من طبـق ل القيم لمنتجـات كطبـق تحوـي

 بعنوان لتحويل المشاعر لمنتجاتل  

ث   ا في  حـي د أفردـن اهيم إلى منتجـات،  الـق ل القيم والمـف ات تحوـي اب آللـي ه وكـت ا فـي بيـن

عر والعواطف التي تنتاب اإلنسـان إلى منتجات وخدمات، ذلك  لعمليات تحويل المشـا

أن المشاعر والعواطف مثل الحب والثقة واألمل، هي مشاعر إيجابية، أو أخرف مثل 
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الكره واالـشمئزاز والحزن وهي مـشاعر ـسلبية، يمكننا االـستفادة منها في دعم مـسارنا 

يبين ذلك  في التعزيز للقيم، ولعل   وفق خطوات، حيث أضـحت  الرجوع إلى الكتاب ـس

دائرة النبض العاطفي للمنتجات، محل بحث متعمق في الجامعات الرائدة عالميا، تلك  

الدائرة التي تجسد العالقة فيما بين )التصميم والمشاعر( للخروج بمنتج معبر ومعزز  

ـمة طرـقا ـعدـيدة في لـعاطـفة أو مزيج من العواطف، ـفالبحوث واـلدراســـــات بيـنت أن ث

ــا ــتثارة مش ــان من خالل ما يقدم  من منتجات أو خدمات،  اس يتم ذلك عبر وعر اإلنس

ــتخدام أو عبر تملك المنتج أو حتى  ــاليب االسـ ــه أو عبر أسـ ــتثارة حواسـ مجرد لاسـ

 عمليات التفكير باقتناء المنتج.

 

 

 

 لى منتجات  إخارطة مسار تحويل المشاعر 

 

التحويل

أنواع المشاعر

السلبي

االيجابي

منتجات المشاعر 
كادوات معززه للقيم

مراحل وآلية التحويل

كيف تستغل وكاالت 
االعالن المشاعر في 

تسويق السلع 

ادوات التحويل 
اللون، الصوت، )

..(الفنط 

معايير التحويل 

نموذج ناج؟
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د من الطبقات الـسابق ذكرها، نكون بذلك قد بينا كيفية تفعيل طبقة المـشاعر عبر العدي

المغلفة بالمشـــاعر من أثر إيجابي فنحن )تجزئتها(  ويبقى أن نبين ما لتنجيم المعلومة 

الســـــتمرار ـبذـلك عبر ـكاـفة  ل  ـندعوـبل    واـحدة،ال نفـعل طبـقة المشـــــاعر لمجرد مرة  

وســائل تواصــلنا، ما اســتطعنا مع الغير، ونوادي القيم خير محضــن في ذلك حيث 

ـعدد ومواطن التوجـيه تكون أرـحب مع ـكل نشـــــاط ينجز، ولعلـنا نكون ـقد العالـقات تت

 استوفينا الطبقات إذ افردنا للقصة كطبقة نموذجا في نهاية فصلنا هذا.  

رناوقد  لوب تع يم أثر اللح ةعنوان ل  لنا بفي كتاب   أـش ة العقل وما لهذا   مفاج ل ألـس

ــلوب من  ــبيل ا  أثراألسـ لمثال عبر اســـتعراض نموذج في برمجة القيم، فبينا على سـ

ــاعر االبهاج لغرس قيمة نبذ التقليد جاءت عبر محاضــرة بعنوان لعالم   ــتثمر مش يس

 القرودل 

     

 

 

 

 

 

 عالم القرود                                                                   

ــيع ما نونحن  ــتهدفنا قيمة بعينها من أجل الغرس، عبر أحد مواضـ ــه من درّ اذ اسـ سـ

الـية وهي أداة تمن" المتعلمين البهـجة عبر أمنهج تعليمي، لعلـنا نعتـمد   داة العالـقات الـت

ال تبدو العالقة مباشـــرة فيما بينهما في مثل   نشـــيئيالعالقات فيما بين   إدراكمحاولة 

ــبيل المثال  العالقة   ــي وأو القلم    والموزةبين القلم على ســ ــاعة الكرســ أو القلم والســ

   .وهكذا
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 ل التقشيرالمآل لعالقة 

 

 ةعاالصنمادة  عالقة 

 

  لالدقةاألداء لعالقة 

 

  طيساالمغنالتي يتمتع بها  ل الجذبل طيس، فلعل ميزة ا وعليه ورجوعا الى مثال المغن

تكون هي انطالقة برمجة القيمة التي نود غرسها في نفوس المتلقين، فتكون كما يلي 

 من مراحل:
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بحيث لاصال  ذات البينل هي القيمة  ؟ذات البين إلصال جذب أوال: ما هو مسار ال

 التي نود غرسها.

 ما هي صور الجذب: -أ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وهو ما بإصال  ذات البين هذه الصور  عالقة كل من تعرف على -ب

 يستوجب التعرف على دائرة يلتقيان فيها من التشابه. 
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 لعطرية ا الرائحةمع اصال  ذات البين  عالقة مثال: ل

 

 

وهو ما يتم حال تناغمت الشحنات بعد أن كانت متنافرة عبر   االنسجام: 

 خصام لتصب" منسجمة بعد وئام

 

 بورش  سيارةمع اصال  ذات البين عالقة 

 

في انجاز األهداف خير من واحد، فالمعية تستوجب تقليص   فإثنان المعية:

ون مدفوعة زمن اإلنجاز للوصول للهدف المنشود، فالمعية حين تك

 إليجابية تقلص من زمن تحقيق األهداف.  بالمشاعر ا
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عين تلقائيا لوجهة موحدة، فال تزيغ  فمع اللون األحمر تتوجه األ التركيز:

وال تطغى، وعبر تركيز كهذا ما يعزز لالستقرار النفسي والحد من  

 الزيغان وتجمع الجهود لتصب في بؤرة واحدة لتثمر، تحاشيا لتناثرها.

 

 المالاصال  ذات البين مع  عالقة

  

 

حيث يسـتفيد االثنان من تقليص الهدر في النفقات ومن تع يم سـبل   رة:فالو

 التوفير لرخاء أكبر في كافة األوقات وباألخص وقت االزمات.  

 

وفي مد زمن المشـــاعر ما يعزز لبرمجة مثلى للقيم محل الغرس، ولعل ما 

فـكان منـها نموذج األلـعاب  نموذـجا  اللحـ ةل    أثرســـــردـناه في كـتابـنا لتع يم  

ــابقة عالمية لحين   لح ة طر من   ةاألولمبي ــعلة األولمبية كمس تصــميم الش

نقل الشـعلة التي من المفترض اال ت خذ مدة دقائق إلشـعالها لنحو يزيد على  

 .أشهرسبعة  
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 لحشد أكبر قدر ممكن من وسائل االعالم نحو الحدث عبر نجوم الشعلة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستضيفة لأللعابمسار جغرافي للشعلة لحين وصولها لمقر الدولة 
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 فعاليات مد أمد الشعلة زمنيا

 

 القصص التوجيه في برمجة القيم عبر مسار 

في السرد القصصي عبر مسار المشاعر مع عملية التحليل ما يعزز لبرمجة القيمة 

نتناول فيها القصص لنبين محل الغرس، وفيما يلي نستعرض للكيفية التي يفضل أن 

 طبقة المشاعر في عملية غرس القيم. كيف يمكن تطويع  

ــة  ونســـتعرض فيما يلي ما ورد في كتاب لمجالس الت ثيرل  د.ســـعد الكريباني، قصـ

دة اليزابـيث كيكلي من  ه الســــــي بعنوان )ابرة الحرـية( وهي تحكي ـما تعرضـــــت الـي

في الوالـيات المتـحدة    1818ترة  و لم ـناتج عن نـ ام ـ الم للعبودـية إـبان ف  اضـــــطـهاد

االمريكية، إذ خاضــت كيكلي مدرســة الحياة القاســية التي جعلت للبيض حق التســلط  

على رقاب العبيد الســـود، وجلدهم وحرقهم وشـــنقهم وبيعهم كالحيوانات، فقد ولدت 

ــاقة ب عمالكيكلي طفال فتعرضــت لالغتصــاب وكلفت  ال يطيقها الرجال، بالرغم  ش

متع بالمثابرة والعناد، تســــتفيد من كل فرصــــة تطوير وتغيير تتا  من ذلك  لت تت

أمامها، تعلمت القراءة والكتابة ، وأتقنت مهارة الحياكة بعمر الـست ـسنوات، ونـش ت 

ان  ة، والحـ ت حين بلـغت العشـــــرين من العمر أن نصـــــف ســــــك ة ريفـي في منطـق
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سـود من السـيدات  تحتضـنهم تقريبا من السـود، وثلث هؤالء ال  بيترسـبيرغ التي تنتمي

فرصـة  هناك  كانت  ، إذاً  ب نفسـهنالسـوداوات حرائر ويمتلكن محاال تجارية يديرونها  

تلو  في األفق حـيال مســـــتقـبل مـماـثل، ـبدأ حلم الحرـية يراودـها ليخلصــــــها من قيود 

ــيدات األ ــاتين لسـ ــنع الفسـ ــكل موردا ماليا  حياء المحيطة ماالعبودية، ف خذت تصـ شـ

ــيدها على مدف أعوام،  ــيدات ذومع ما عززته من عالقات عبر حرفتها هلسـ ه مع سـ

المجتمع المحيط، را  لها أن تطالب ســيدها بحريتها، ومع رفضــه المتكرر، رضــ   

سـرته المادي ميؤس منه، فاعتبرها فرصـة لمنحها حريتها بمقابل أحين صـار وضـع 

ا ـهذا، فقبـلفالف دوالر امريكي    25  أمريكي، وهو ـما يـعادل  ردوال  1200 ت ي يومـن

ـصنعن الفـساتين من ـسيدات المجتمع  يبالرغم من كونها معدمة المال، فتـسابقن من كن 

ن تصـــــب" ســــــيدة أليـها، فتحررت، ثم تمكـنت من تحقيق حلم  إالمحيط بتـقديم الـمال  

يدة األولى في البيت األبيض زوجة الأأعمال، وذاع صـيتها لحين  رئيس  ن طلبتها الـس

 لنكولن كمستشارة الموضة لها.  

 

 طة األولى: )كيف تنظر وليس ماذا تنظر(  المح

لم تكن كيكلي تن ر لتت ثر في الجانب الم لم من العبودية ولكن كانت تتحين مسارات 

الن ر في ما يشـكل أمال لها حين تكون حرة، فكانت ت سـرها منا ر القراءة والكتابة، 

قهر وضـيق الحال الرغم من كونها مملوكة، لم تلتفت لثقل الفتعلمت القراءة والكتابة ب

في م كل ومشرب ومكان، وتعاملت مع القضاء والقدر على أنه مرحله ال غير وليس 

ــايرت قدرها لتخفف  ــجنا بقدر ما أنه مجاال للتعلم، فسـ قدر محتوم دائم، فلم تعتبره سـ

بي شغفها من جهة، ومن ليه نفسها، عبر ما يلإمن أثره بحرفة تخفف ثقل ما تتعرض 

جي عما تعيشـــه من نطا  ضـــيق لســـعة العالقات مع من جهة أخرف تواصـــل خار

ــيدها عبر  ــار خارج نطا  منزل س يطلب حياكة ثوب ، لقد ذاقت الحرية عبر مد مس

هل بيته،   أليها ســيدها وإبره، وعزز االنفتا  الخارجي الضــائقة المالية التي تعرض  إ

لقـضاء على  فـضل عن مطالعة اـسليمها له كان المـسار األورـضاها بالقـضاء والقدر وت

 نه مصيبة وعائق يحول دون تحقيق الهدف.إ
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 المحطة الثانية: )دافع صمت الرضى بالقضاء(

حرار من قـبل مملوـكة مـعدـمة، لـماذا لم تنتقم ـكاكيلي أســـــره كلهم  أـما هي دافعـية انـقاذ  

ة  م  نتها فرصــــة لمكافأمثال حين صــــار ال رف مناســــبا لالنتقام، هل لحبها لهم،  

نـها ـكاـنت تزاول )الحرـية الفيزـيائـية( ـبالرغم من كونـها أاـلدافع هو   تتحرر عبرـها؟ لـعل

بارادتها، ناهيك أن تكون ســيدة   ةاعتها انها ســتكون حررادة، لقنمملوكه ومســلوبة اإل

ن الـقانون أـخذ الربع اـلدوالر الفضـــــي، حـيث  أاعـمال، لـقد ـكاـنت واعـية اذ رفضـــــت  

و تذكره بما قدمته أســيدها ســيالحقها حال خرجت من دون صــك الحرية، فلم تراجع  

ا ـتدرك   اـقة، ألنـه اـيأألســـــرـته في وـقت الـف ذا لن ينفع فهي في نـه مر ة األن ـجدال كـه

 مملوكة له، فآثرت الصمت بدافع تحقيق الذات.

 

 المحطة الثالثة: )ميزان القوة(

دوالر مدركا   1500قوف حين أعجزها بطلب مبلغ  نه كان األ بينما شــــعر ســــيدها ب

ــبة لها كانت لح ة المقايضــة لح ة حياة، أما عجزها بت مينه،  غير إنها قبلت، فبالنس

مل بالرغم من ضـيقه،  عرض معجز كهذا بصـيص األ هو فلم يعلم أنه قد منحها عبر

ضــيق، وجدته في ضــيق   مقارنة هذا البصــيص من االمل الضــيق بحياتها التي هيف

يه تكون حين قبل ـسيدها لى ـسعة الحرية، وعلإنتقال من ضـيق العبودية  كبيرا جدا لل

فر  إذ هي نقطة التحول، فمشـــاعر ال  بالمقايضـــة، وقبلت هي بالتحدي، هي األقوف،

  القوة.واالمل العزيمة هي من شكلت الدافعية لتشكل هذه 

 

 المحطة الرابعة: )ال مجرد موهبة بل إدارة محترفة(

تتلقاه عبر   ( بمفهومه الحديث في حين لمmarketingلقد مارســت كيكلي التســويق )

دراـسة جامعية، فقد عمدت لعملية التواـصل مع العمالء بـشكل مـستدام، وهو ما جعلها 

ــدرة، بل مارســـت عمليات الفرز )محت ( معهم وهو ما Segmentationرفة ومتصـ

ر عليها امر اـستهداف البعض لحـشد كفالة حريتها من ـسيدها، وـشغفها في الحياكة  يسـّ

 في النجا . عن حب، لمنتج تجاري، كان عامال
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 المحطة الخامسة: )ريادة السوق(

ــو ، وتمكنت من معرفة الذو  الخاص ب ــت كيكلي السـ ــريحة مجتمعية، درسـ كل شـ

لى البيض، وليس لكل البيض  إنما إالســـود والبيض، ولم تكن تن ر لمجتمع الســـود و

يزهما أن لكل من هاتين الشريحتين ما يم  نما للشريحة المخملية منهن. ذلك لقناعتهاإو

وتحبيذ لنمط في اللباس يفرضه نمط الحياة، بل حتى مع تضاريس   ضيللوان وتفأمن  

ختلفة، فكيف تمكنت من ادراك هذا االختالف وتمكنت منه فسـادت، لقد الجسـد فهي م

كان لتـخديمـها اثـناء عبوديتها للمزيج المجتمعي من حولها دور في إدراك تلك الفرو  

( الـخاص ـباللـباس،  Conceptالشــــــكل نحو المفهوم )  على دقتـها، فـفا  ـما أدركـته ـب

رمزية، فجعلت سـر االحتراف  لوانه وما يشـعرك به منأذلك أن لكل زي مناسـبته و

هذا كالسـنارة في صـيد من تريد اصـطياده من شـرائ" المجتمع على تنوعها، فتمكنت  

ا  ومناســبة ما يلبســون، ادراك كهذ  همن أن تفرض على الســو  ما يفترض أن يلبســو

من العبودية ثم ذا  طعم الحرية، فحين كان للعبودية ذو  ســـائد   ىرفده كل من  عان

ية من ذو  مغاير، وادركت ســر الكونســبت الخاص بالبيض فتمكنت  ادركت ما للحر

ــاعرها مجتمعين، فكانت األ ــها الخمس ومشـ ــكيل بحواسـ ن أقدر على من إعادة التشـ

محترـفات الحـياـكة فلن ـيدركن لخبرتهن خرـيات من تبلغـنا ـباألســـــلوب المبتكر، اـما األ

 المبتورة.

 

ات البؤس التي كانت  ن تتسااااامى عن لحظأمن : كيف تمكنت  سااااادسااااةالمحطة ال

 ؟محيطة بها

مشــاعر الغضــب التي ، لما كان يتحمل  لو تعرض أي منا لصــفعة من زميل أمام مأل

بل حتى بل صفعات،    تنتابه ليرد الصاع بصاعين، أما كيكلي فهي لم تتعرض لصفعة

  لديها لهتك عرض، كيف لم يكن هذا كله سببا في جعلها مدفوعة لألسفل؟ إن ما عزز  

ــمود، أن كانت   ــاعرها  تملك  مثل هذا الصـ من القوة ما جعلها قادرة على التحكم بمشـ

وحواـسها، لقد تعاملت مع المـشاعر الـسالبة وجعلتها كما لو كانت في ـصندو  متغافلة 

زهار،  ال األإرف بعين النحلة فال ترف فيما حولها كنت من أن تكل هذا الـسواد، لقد تم
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ولم تكن ترف االوســاخ من حولها كالذبابة، وهو ما يذكرنا بســيدنا المســي" حين كان 

بمعيته الحواريين وهم أمام الجيفة إذ ســــ لهم عما يمكن ان يصــــفوا ما يرون، فبينما  

الم تلح وا   :لهمل ذ قاإادرهم  من روائ" قذرة، ب  اشـتموامما كانوا يت ففون مما رأوه و

مدف بياض أـسنانها؟ تلك مهارة تـستوجب تطويع الذات والحواس والمـشاعر لالرتقاء 

ــاعر أمر تلقائي،   ــيطرة على المشـ ــب" عملية السـ ــموا، فحين تقود ذاتك، تصـ بها لتسـ

 فتقودها وال تقودك.

ــاخ المريض فهو لن يت فف بعد ذلك حين يمرأفالممرض الذي تعود على تن يف    وس

ه يكون قد عطل حواـسه من أن تـستجيب، وهذا الوضـع هو ما جعل كيكلي بجيفه، ألن

ــبر لديها، فمع تعطيل   ــواد المحيط بها، وهو ما زاد من معدالت الصـ ال تكترث بالسـ

الحواس تنـعدم المشـــــاعر، ويصـــــير التركيز على بؤرة مـحددة، وـقد ـكاـنت بؤرة ـما 

في طلب الشــــيء ان قوة لها تســــتهدفه منصــــب نحو صــــك الحرية، هذا االنعدام ك

 التعجيزي.
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    الفصل الرابع

 الساحة التجارية وتطبيقات المشاعر       

 

فيما يلي نـستعرض نماذج مما ـشهدته الـساحة التجارية من تطبيقات مـستفيدة من طبقة 

تبثه من رســائل مســتهدفة الجماهير، فالشــركات التجارية ال المشــاعر في برمجة ما  

ــائلها   عما تبثهتعمد في الت ثير   ــوقون اال اعتمادا  برس على الجماهير عما يبيعون ويس

إن فقد أشـارت مختبراتهم البحثية والميدانية عن ، ثعلى نتائج ما يمولون له من أبحا

من يولد وهو مفتقد م حتى المختلفة،االشــارات التي تنقلها الوجوه تنتقل عبر الثقافات  

ــة االبصــار ــ لة القدرة عل  منا أمانحن ه يدركها،أن  فهو قادر على ،لحاس ادارة   ىمس

أن البحوث الـخاصـــــة ، ولـعل من المهم أن يعلم الـقارم من  المشـــــاعر وقـياس ـمداـها

ـباألخص   و  ،من قـبل جهتين وهـما الـجامـعات على نـطا  دولي  ـعالمـيا  ـبالمشـــــاعر تتم

ات  ل الشـــــرـك ة من قـب ك المموـل ة تـل انـي ة الـث دكتوراة، والجـه ــات اـل ة دراســـ في مرحـل

ـجل البحوث التي تجرف في الـجامـعات أيضـــــا هي بتموـيل ورـعاـية  التـجارـية، ولـعل  

التجارية العالمية، وســـبب هذا االهتمام كون الشـــركات مباشـــرة من قبل الشـــركات 

تـستهدف في ما تبيعه من منتجات وخدمات للعمالء على اختالف أعمارهم وثقافاتهم، 

ــتثمار، ولما ويهمهم بالدرجة األولى تحقيق أكبر عوائد ممكنة على ما ينفقو نه من اسـ

تواـصل االجتماعي كانت تلك الـشركات تـستهدف عمالئها بدرجة كبيرة عبر وـسائل ال

  واالعالم التقليدي كمحطات التلفاز والصــحف، فهم يجتهدون في الت ثير على العمالء 

وهو ما كشــفته نتائج الدراســات البحثية من أن اســتثارة   مســتفيدين من النتائج البحثية

، كبير ال يسـتهان به في نفض الجيوب عبر المسـار األقرب  اعر لها ت ثيرطبقة المشـا

 العقول.التالية درجة الوب ،لوبوهو الق  اال

جانب في فثمة   ن البرمجة،ضـــــ، الذي هو أســـــاس ومحالدماغنحن هـنا نتحدث عن 

دـماغ   اـمل مع المنطق   (15)اـل ة ـجاـنب يتـع ــاعر وثـم اـمل مع المشـــ د    ،اـلذي يتـع إن تولـي

  ىعل   R.O.Iالعائد   فعملية رفع المال،مشـاعري مع العمالء يعني حصـد  التواصـل ال

  ةمجموعف عمالئك،جهودك التسويقية يرتبط بتعزيز التواصل المشاعري مع  
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  نتيـجة ـكان  فـقد    ذـلك مـما اختبرـته  ىـكدت علأ  2008ـعام  مثال في  أومنيكوم االمريكـية  

 التقليدية.  ساليبباأل% مقارنة  20حقق زيادة لنحو مع الجمهور  هاتواصل

نشـر مقال بعنوان ل لماذا رسـائل المشـاعر تغلب رسـائل المنطق ل  2009في عام و

ن التسويق  أكدت من  أ  بريطانيا،نطا     ىحالة دراسة عل  880المقال نتائج    استعرض

بالبيع  عوائد أجزل بحوالي الضـــعف مقارنة   له وأنهو الراب"  Soft sellبالعاطفة 

 . Hard sell  لمنطق التقليدي الذي يعتمد ا

 

 الشغف عنصر في المزيج التسويقي  

  ،% من جهود وميزانيات االعالن تعتبر ضـائعة 50من أن  (16)اإلعالن   أكد مدراء 

ده ذي تفتـق ب العـاطفي اـل ات  مشـــــيرين الى الجـاـن حين يكون تركيزهـا على    االعالـن

ــومات مثال ــعار أو الحس ــااألس ــويق مجبرة على إض ــناعة التس فة ، وهو ما جعل ص

ما أطلقوا عليه مـصطلحا لالمزيج التـسويقيل والمـشكل من ـسبعة عنـصر جديد ـضمن  

 = 8Psل لتصــب"  فكان في لالعاطفة أو الشــغ  ثامنا اعناصــر ليتضــمن عنصــر

product, place, price, passion، people, purpose, 

procedures، personality    

ــتفادت تلك الشــــركات من نتائج األبحاث فاع ــتخدامقواعد   تمدتوقد اســ في   ااتهاســ

اذ نـستعرض تلك القواعد ذلك من أجل أن يذلل نتائجها   نتواـصلها مع الجمهور، ونح

ه   ة أو المعنيون في التوجـي ــل معهم من طلـب ه مع من يتواصـــ المربي في تواصــــــل

   :تذكر واإلرشاد، فمن تلك القواعد حيال استخدام الصور
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   .العاطفيز الطاقة والت ثير وهو مرك الصفحة،أسفل مركز ضع الصورة  ➢

وهو ما  ل،تحديق خاصة لال االستخدام،الوجوه االنسانية لها وقع آسر عند  ➢

من المتوسطة  أكثر في القرآن عبر الصور القريبة هاستخدام ناالح  

 في القصص القرآني(. اري)طالع مؤلفنا حركة الكام والبعيدة

 ىل إ، مثال عندما تعمد يضاأالجسد تجلب االنتباه  ألعضاءالحركة الضمنية  ➢

  .قفزه إثرصورة شخص وهو في الهواء 

  purposeما يعزز السبب  معنا،ما يكون له  ➢

سر أوقع في أمساحة االعالن كلما كان   توالشمول فكلما زاد السيطرة ➢

   .الن ر
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 مواقع االحساس عبر قشرة الدماغ 

 

 استثارة المشاعر ما يلي:فيما للحواس من أثر في الدراسات  وتذكر 

 

 م:الش

  الواحدة،بايت من المعلومات في الثانية   400,000,000إن حواســـنا تلتقط حوالي  

ــع خاص في   ــدنا لها موضـ ــة في جسـ ــات من أو  دمغتنا،أولكل حاسـ ن أكدت الدراسـ

ــتمام روائ"  40 ــن باش ــة  زكية،% من المزاج يتحس دفع   يةكدت امكانأعملية ودراس

  إيجابية.حذية لها روائ" أ$ زيادة في شراء 10مبلغ  

 اللمس:

% عمن ال 50طفال الذين يتعرضــــون للتدليك لالمســــاجل يزيد وزنهم بنســــبة  األ

ــكل    لذلك،يتعرض   ، أفضــلويصــبحون حركيين ومتحفزين للمؤثرات من حولهم بش

ارـنات هـنا يمكن والمـق  عبر اســـــتـثارة ـحاســـــة اللمس،  أفضـــــلوـعاطفـيا ـلديهم تحكم  

 مقابل االجهاد ...(  االسترخاء ين،اللّ مقابل   )القاسيضا من أاستلهامها  
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 المذاق: 

ــان    فلد ــة  10,000االنسـ ــركات   التذو ،خلية لحاسـ لي إمن هنا عمدت بعض الشـ

   .شرائهتغليف مصغر يمن" العميل فرصة تذو  المنتج قبل  

  Keep it simpleالنصح بالتبسيط  

كما تم   التجارب،نتائج   علىللتعرف  fMRIبجهاز المـس" المختبري    االـستعانةلقد تم  

لقياس عالقة الرســــائل العاطفية   الدماغ ىلإشــــكل لح ي قياس معدل ضــــ  الدم  وب

وـكاـنت النـتائج ـما يلي   ينتـبه،وـما جـعل اـلدـماغ  أ  لف ،لـلدـماغ ومن خالل أي    الموجـهة

 ذلك:في تعزيز   ت ثيرمن 

 صور وجوه المشاهير  -1

 تضمين االعالن حركة ما  -2

  Zoom insو أاللقطات القريبة  -3

 ثر المنشود  ن تقتل األعالسرعة اإلووجد أن 

 :مثال  ل الراديول  الرسائل الصوتية عبرمع و

 الحوار  -1

 االيقاف واشراك الناس بالموضوع  -2

 يقتل التواصل يعترض  صوت المعلق الذي  وجد أن  -3

 :ن يتمأيقتر  الكاتب حيال تقديم المعلومة 

 جار(شالمعلومة المحلية )األمن" الصورة الكاملة العامة مثال )الغابة( قبل من" 

ـما يجـعل    اليســـــرف،ذن  المعلوـمة ـت تي لـلدـماغ عبر العين واأل  نّ أالـباـحث من  ـيدعي  و

لالنصل  لـعل ذـلك يعزز جـعل    ـبالـعاطـفة،يمن لـلدـماغ يعـمل وهو المعني  النصـــــف األ

 .في الكتاب أو القصة التي تحررمثال في الجزء االيسر من المساحة 

ـضافة اي عنـصر  إمع  ف  يعرض،ا ولوية مأفي التعامل مع الـصور ال بد من هيكلة في 

   .األخرفهمية العناصر أجديد فان ذلك سيقلل من 
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أن ـشخص، وجدت   3600  مطبوع،عالن إ 1300دراـسة اوروبية ـساهم فيها  وعبر 

ــلت   0.7ثانية كانت للصــور،  0.6منها   ثانية،  1.7 ىلإمعدل مطالعة االعالن وص

   .لمالح ة شعار المؤسسة 0.4للنص،  

ء ســوهي األ  ىالزاوية الســفلية اليمن نّ أشــعارات الرعاة لوح   وفق دراســة حيال و

ــعار ــوص التي تكتب  وتعتبر زاوية الموت لمالح ة الشـ للغة با، ولعل ذلك مع النصـ

ا    االنجليزـية، ــار نحو اليمين، وعلـيه فال ـبد من مراـعاة ذـلك مع لغتـن تكـتب من اليســـ

ــار، ما يعين أن  ال ــتكون عربية التي تكتب من اليمين نحو اليس ــعار س زاوية موت الش

 .الزاوية السفلية اليسرففي 

 

 
 مسار حركة العين  

 

 لكلمات في الرسائل النصية ا

، ولكن ما صفات تلك الكلمات؟  في النفس  استخدم الكلمات ذات الوقعومع 

االطال    ىكثر علجرتها جامعة ييل االمريكية حيال األأتضمن دراسة 

 النتائج:اللغة االنجليزية فكانت  االقناع في   ىالكلمات القادرة عل
➢ You 
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➢ Money 

➢ Save 

➢ New 

➢ Results 

➢ Easy 

➢ Health 

➢ Safety 

➢ Love 

➢ Discovery 

➢ Proven 

➢ Guarantee  

ة  مع   ة إدراك  مالحـ  دأهمـي ات    فـم ذه الكلـم ة ـه ةـبعالـق ة االمريكـي اـف اة    الثـق ونمط حـي

   الشعب مع كل ثقافة نستهدفها.

 

 الجمل والكلمات المألوفة

البيان في   )الح  طول  تلك األمن وقع عنها  أوالجمل القصــــيرة الكلمات القصــــيرة  و

 .القرآن(

 متداولة،الكبر من تلك غير  أفي استخدام الكلمات المستعملة من قبل الجميع لها وقع  و

تتطلب   ةغير متداولالكلمات  البينما  ،يتم ادراكها في اقل من عشر ثانية فتلك المتداولة

في   اكبير  ام ال تتطـلب مجهودأُ كلـمة  ن  أفي الوـقت، كـما    الســـــرـعةثالث اضــــــعاف  

 النخل،التفكير )قارن هذا مع البيان في القرآن حيال استعمال كلمات دارجة في مثل ل 

 ....ال  ( الجبال، العرجون،

ن العـقل أذـلك    للقبول،  وأقربوقع  أالتـعاـمل في التواصـــــل مع الغير بـما هو معـتاد  و

  مقبولة حقيقةكما لو كانت  سيتعامل مع المعلومة الدارجة 
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ما يكون لشــريحتك ســواء في  أقربعالن هو خدم شــخص في اإليســتأهمية أن ن إ

اليابانية   لألسوا  طباء كوريين  أاستخدام صور  ، فإليهمالهيئة او كونه مشهور بالنسبة  

 الدراسات.للسو  الياباني وهذا ما عززته   يينكيرمأطباء أمن صور  أفضل

 

 الخدمات والمنتجاتمواصفات  

 ، فقد بينت االبحاثالســـلعةالخدمات أو علومات الخاصـــة بمواصـــفات بالنســـبة للمو

ثالث مواصــفات فكلما زادت المواصــفات  ىلإمن واحد    أكثرعدم اســتعراض   هميةأ

% في الـجذب 11بمـعل    أكبرـقل من ثالث مواصــــــفات لـها ـقدرة  تـلك األف  الـت ثير،ـقل  

  .والتواصل

ية امر هام   علىكما ان التركيز  اـس فمع كل ميزه تريد ان تعلن عنها  ،جداالفكرة االـس

 عن المقصد الذي تود أن تصل إليه، وفي ديننا نجد )واقصد في مشيك(.نفسك   اس ل

   تدرجها مع النص.من ثالث صور   أكثرصورتين يزيدون مبيعاتك  كما إن 

 

 الوجوه    علىالتركيز  

ة % من الوقت المخصــص لمطالع70نســبة  ن الوجه يتم مطالعته بأبينت الدراســات  

بينت الدراسات الدماغية من ان هناك في الدماغ مواقع و  التلفازي،التلفاز او االعالن  

  وـجه، 10,000ن نميز فيـما بين  أنحن نســـــتطيع  ف  (،FFAفي الوجوه ـتدعي ) تـت ثر

اما الجانب االيسـر    الدماغ،قدرة الدماغ في قراءة الوجه تتم عبر الجانب االيمن من و

ن كانت االبتســامة حقيقية إويدرك العقل  ، أفضــلير بشــكل  من الدماغ فهو يقرأ التعاب

   .بل ويت ثر تباعا  مصطنعة،و أ

 :لما يلي الوجهعنصر  حيال نتائج الدراسات وعززت

% عن مجرد 20بمعل في الت ثير  فهي تزيد   وقع،أاللقطات القريبة  -1

   .جموع من البشر
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ب % عن تلك التي يصع10وقع بنسبة أالحقيقية  االبتسامةودرجة  -2

 بعد. مالح تها عن 

   .الشاشة على% لصال" الرجال عنه عند استخدام النساء 9 -3

   .قليال عن غير المشاهير أكثرالمشاهير  -4

 

  أثر االبتسامة الحقيقية مقابل المصطنعة

 ،نوع من االبتســـامات 20ثمة  الحقيقية، واالبتســـامة  المصـــطنعة ةاالبتســـاموفي 

الـشهر  ىلإـسبوع الخامس  تولد فيه ما بين األ ول يومأالحقيقية تلك التي تمارـسها في ف

ه للتعلم   ابـل اـتك ، فهي غير ـق ائي  وـت تيالرابع من حـي  تـحدث بال وعي  و  بشــــــكل تلـق

unconscious   ،ــؤوو الجهاز اللمبي وهي تحرك منطقتي الفم والعين هو   لالمســ

وهي تحدث    motor cortex ماغيةالقـشرة الد  فهي بفعل  المـصطنعةاما   ،والخدين

، ـلذا    symmetricalمتـماثـلة    اـلدوام تكون  ىوعل  ،اعي وتحرك الـخدين فقط  بعـقل و

  ة االبتسام  ىعلسواء بالمشافهة أو عبر وسائل تواصلك   عمليات تواصلكاحرص في 

الحقيقـية أـما  تنتهي ،    ىاطول وال تعرف مت  فـمد  ىتبقي عل  المصـــــطنـعةـفالحقيقـية ،  

 .لح يةفهي 
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 فيما بين االبتسامة الحقيقية بتلك المصطنعة نتائج مختبر يقارن حركة العضالت

 

 

 لتذكر ا يةقابل 

ين حملة   ات المجتمعية تدـش ـس نوصـي باعتماد ما توعوية تواصـلية  حال رغبت المؤـس

 يعزز لتذكر اسم وشعار المؤسسة بما يلي: 

اه ـفان واجبـه  فحين يكون من واجـبات الحمـلة اني هو في جعل  اـجذب االنتـب ابـل  ـهاالـث  ةـق

بعد انتهاء االعالن التلفازي وكي يحســن  المؤســســةل هور شــعار    النســبةب، فللتذكر

 ساليب:أ 4تذكره من قبل الجمهور ثمة 

 في االعالن ةاو عبار للعالن  ةان ي هر الشعار وحيدا مباشره بعد اخر لقط  -1

ــار أ -2 ــعار من اليسـ ــلوباليمين  هور تدريجي  ىلإن ي هر الشـ ــوم  ب سـ الرسـ

 المتحركة.

   .هر الشعارحركة في الشاشة ت   -3

 ل انبوز ر“سوببت ثير  من خالل اخر لقطة متحركة يتحول المشهد للشعار  -4
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 اعر كطبقةالفكرة حين تستوفي المش

ة  الفكرة دة  اإلعالنـي ل  تقع في الربع العلوي األ  الجـي ذي يحفز العمـي يمن وهو الموقع اـل

ك  يســـــر هو إلدراج المعلوـمات، إن ـكان خـطاـب، والجزء الســـــفلي األوـبالـتالي يقنـعه

اج للـت ـكد عبر  ة وهو ـما يحـت اللـغة اإلنجليزـية، ولـعل العكس مع اللـغة العربـي ا ـب موجـه

 الذي آلت اليه هذه النتائج.ذات األسلوب 

 

 

 

ــ لة اإل ــاعرل نحو أعالن يجب بداع في اإلمس ــلعةن يعاد تعريفها بما يولد لالمش ، الس

  مزيد بهذا الصدد.  ولعل مطالعة مؤلفنا االبداع في الرسالة االعالنية ما يمن" ال

 محوره لالمشاعرل    العمالء تفصيص علىسواقنا بناء  أنحو اعادة تعريف 

وحجم المبالغ   مشــاعرهم،الناس يتبضــعون بهدف اغناء  نّ  بعض المســوقين ب  فير

ساسية ضرورية  أحاجة  ك ن تكون )  الحاجة،المتاجر بها تختلف باختالف درجة تلبيه 

ولكن   ،القتنائهجيد   شيءأو    ،want  را بالمنطق ليست مرتبطة كثيأو  ،  needللحياة  
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ما تحلم به هو الشـغف و  ،Desire  كشـغف ومرتبط بالجانب النفسـي  اليس ضـروري

في مثل مة أمور تختلف مع كل ثقافة واأل وهذه ا،مشــاعريكثر النفس القتنائه وهو األ

ام ي اة العـمة في فيتـن ادة  حين نـجد أن نمط الحـي دراـجةعتبر قـي ة  اـل ارـي ــلاألهي    الـن  صـــ

 .واءكهربائية وليس تكييف هال مروحةالو السيارة،وليست  

 

 مل دائما بيع األ

ـمل ورفع مـعدالت التوقع كـعاطـفة في تحقيق وـجدت اـلدراســـــات أهمـية مشـــــاعر األ

العوائد اإليجابية في تعامالت الشــركات مع الجماهير، بل نجد مع م تلك الشــركات  

وهو ما سيمنحك    المعجزةستمنحك   سلعةال  نّ أمن الوهم من    ةهال  ولدت  قد غالت حين

   بالتالي السعادة.

بل  ،تتغيرودرجة حرارة الجلد  تتغير،جسادنا أليه عمل آن  إعندما نكون سعداء فذلك 

 :ىعل باإليجاب  تنعكسفالسعادة ، ءضيجزاء الدماغ تأوبعض  

 

د: -1 ترخاء   الجـس بـشكل جعلنا مرنين  وهو ما ي والقلق،يقل االجهاد    العضـالت،اـس

   .أكثر

لــديهم  طيبــه،  أكثرفــالســـــعــداء يكونون دومــا    مجتمعيــا: -2   ىقــدره عل   ويكون 

 .أفضلبشكل    االستكشاف لحل المعضالت

ــعادة تعزز االبداع ووضــع  -3 ــكالت،    أفضــلالذهن يكون  ذكائيا: فالس لحل المش

   .جزاء الدماغأفيما بين   أفضلبناء وصالت ويعزز لفرص 

   .للنجاز  تعتبر البهجة بمثابة الدافعو -4

ــال" كيف  ف ــعادة لصـ ــتفادة من السـ ــلةيمكن االسـ ــالة المرسـ ــعادة واألف ؟الرسـ مل السـ

   .مرتبطتان
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 ال ينفصالن السعادة واألمل مرتبطان 

ــعادة ت ــعادتك باحتمالية حدث مرغوب فيه. بعبارة  واألمل هو  بحدث،تعلق الس عن س

د أن نج االثنين،األمل هو المستقبل. لكن من    المضارع السعادة )الفر ( هي  أخرف،

الح  كيف يحتل الفر  واألمل أعلى درجتين   توتر بشكل أساسي.حالة    في  األمل هو

 من األكثر إيجابية إلى األقل اإليجابية،المنتصــف ترتيب المشــاعر  يوف متجاورتين.

ه،وفي الوقت    فيما بينها. ة من تلك   نفـس م تخطيطي إلى اليمين يوضـ" خمـس يوجد رـس

ــاعر اإليجابية. ــعادةالح  أن الف  المش ــ لة س تم   ر  بين الفر  واألمل ليس مجرد مس

يثير   ، إن توقع كالهـما  غير مؤـكد  أن األـمل، أوـقد يعني  تحقيـقه  انتـ ارتحقيـقه أو في  

   .قلقنا ويتركنا قلقين من أنه لن يحدث

حملة اعالنية معززة البهجة في  إلىالقتصادي عمدت البيبسي في  ل االنحسار الذا 

 ني:يع ل بما Oفي الترويج للحرف ل ،2009

Love        حب 

Joy        سعادة 
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Optimism      تفاؤل 

نها أعلى  تشبيه المشاعروقد قيل عن اإلعالن ما أجده يصد  على المشاعر، فيمكن  

ن إيمكن تلقيمه في عقول بشر مستهدفين، ف (،(soft programحاسوبي برنامج 

ما العقل في يعمل هذا البرنامج بنجا ، ف فكان المبرمج من االحتراف بمكان فسو

 .  ((computer hardwareحاسوبي ال جهاز  إهذه الحالة 

إن مسـار طبقة المشـاعر في برمجة القيم يسـتمر وشـواهده تتعدد في مثل ما يلي من 

مل والتعبير عنها نماذج لتعامالتنا اليومية والتجارية، ففي من" مشــــاعر األتطبيقات  

ــتخراج للنفط عبر ما   ــركة اسـ ــية لمن منها ما عبرت عنه شـ يقدمونه من من" دراسـ

 ضاقت بهم السبل.

 

      

مل لتعزيز صورة إيجابية لمساهمات الشركة تستثمر شركة البترول هذه مشاعر من" األ

 المجتمعية 

 

ات التجارية أدركت أهمية المشاعر في تحفيز المبيعات فاجتهدت في ت مين  والشرك

مة المشروب الغازي مثال  ذلك عبر ما يروجون وما يلي نماذج، حين تستثمر عال

 .JOYدة عبر كلمة اعأحد حروف عالمتها التجارية لتعزيز الس 
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 ومن منا ال ينشد السعادة شعورا 

 

 

 ومن منا ال يرغب بنوم هانئ ليتحسن مزاجه 
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 مكدونالدز تستثمر مشاعر الوالدية لبيع منتجاتها الغذائية 

 

 

 حباب للترويج لخدماتها حنين للقاء األشركة الطيران تعزز للح ة الوصول بالسالمة وال
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إن عملية استثارة المشاعر تكون ب على درجاتها حين تالمس ما تتطلع اليه الذات  

أوال من مطالب وحاجات، وقد اعتمد علماء النفس ما أطلقه العالم ماسلو عبر هرم 

 الحاجات، لنالح  كيف أن المشاعر جاءت منثورة في كافة درجات السلم.  

 

 

ــبق أن بينا ما لتفعيل الحواس من أثر وق في برمجة القيم، والتباري الذي عمدت د ســ

ليه الشـــركات أيضـــا مســـتثمرة الحواس في اســـتثارة المشـــاعر لتحفيز عمليات ما إ

 يبيعون.

 

فمع كل حاسة ثمة برمجة للمشاعر، ولأللوان فيها نصيب واألنغام كذلك ونوع 

 . ودفئ راجع مؤلفنا )تفعيل الحواس والقيم(المالمس من نعومة او صالدة أو برودة 
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  ملوا  الصابون، وأخرف في هيئة أخذت شكل اآليس كريأ ألوان 

 

ــاعر في مثل  ومن الدوافع ما بيناه كطبقة في برمجة القيم، ومنها ما كان يعزز للمشــ

  دافع اللعب، وهو ما يســتثير مشــاعر البهجة، ودافع المكان وهو ما يســتثير مشــاعر

مل، ودافع الموائمة والفئوية وهما مشـاعر األاالطمئنان، ودافع التوقع وهو ما يعزز ل

نا وهو ما يعزز لمشــــاعر التملك والثقة  عززان لمشــــاعر الثقة بالنفس، ودافع األيما 

 بالنفس، والدافع الروحي وهو ما يعزز لمشاعر االنتماء واالطمئنان.  

 



  

 92                                                       القيم برمجةالمشاعر في 

 

 

 قائمة المحفزات والدوافع  

 

للنمو واإلحسان بما يعود على بيئة االعمال نجد للمشاعر ما يعزز  وحتى مع

 االستثمار والعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحد هللا 
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 ختاما 

 

، وقد غرس القيمـسبيل  في  رئيـسة من طبقات البرمجة يمكننا أن نعتبر المـشاعر طبقة

ــتعرضــنا في مبحثنا هذا ما تمخضــت عنه األبحاث العلمية وعززناها بالتطبيقات    اس

فيها الشـــركات من   تجتهداالتي شـــملت المواد الدراســـية، والتطبيقات الحياتية التي 

 حولنا. 

 

    

 

 

 

 هذا، وهللَا نشكُر على ما هدانا َوَمنَّ علينا..
 العالمينَ وآخُر دعوانا أِن الحمُد هلِل رِب 
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Reconceptulising the cognition – Emotion link  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  يمكنك تحميلها مجاناُكتب 

 

https://www.musli

m-

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-
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%d9%81%d9%8a-
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https://wp.me/p3

WskZ-99V 

 

https://wp.me

/p3WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f

5ukEn 

 

https://wp.me/

p3WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3WskZ

-9sV 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9ad 
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   بحمدهوإن من شيء إال يسب"   القصص القرآني فىالكامرة  حركة
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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://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
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%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%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/%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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https://wp.me/p3

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

االستراتيجي في التفكير 

استهداف شرائ"  

 المجتمع 

  نجومية الرياضة والقيم   نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة

http://bit.ly/sinaeat

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 

https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
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/%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
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://wp.me/

p3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

وصناعة   آلية وتشكيل

العالمة التجارية في 

   عالم التسويق

في بناء صورة وسمعة   تسويق الحالل

   المدن اعالميا
https://wp.me/p3Wsk

Z-aTV 

 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%

A7%D8%AA+%D9%8

4%D8%A7%D9%86

%D8%AC%D8%A7%

D8%B2%D8%A7%D8

%AA 

https://wp.me/p3

brE-WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpP 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.musl

im-

library.com/arabi

c/%d8%aa%d8

%a3%d9%85%d

9%84%d8%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3

WskZ-boI 

 

https://wp.me/p3W

skZ-bpM 

 

قاعدة في برمجة   100

الجزء  –المعلومة في الدماغ 

 الثاني 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

-https://wp.me/p3WskZ

byH 

 

-https://wp.me/p3WskZ

byr 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 

 

https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

 تطبيق 

APP 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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 الدورات التدريبية 

 

 الرابط  لدورة اسم ا تسلسل

 تسويق الحالل  1
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
4/ 

  لألطفالادارة نوادي القيم  2
 واليافعين 

 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
mansour/ 

 تفعيل القيم وممارستها 3
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
3/ 

 

 تحويل القيم لمنتجات 4
 ومشاريع
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
2/ 
 

تخطيط وتصميم الحمالت   5
 االعالنية
 

-airhttps://www.tadarab.com/courses/zuh
almazeedi-mansour 

 

إدارة وصناعة رواج   6
 العالمات التجارية  

 

zuhair/-https://www.tadarab.com/courses/dr 
 

https://bit.ly/2MkLV2z 

 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
https://bit.ly/2MkLV2z
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   المؤلف في سطور
 

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 

 اللكترونية: المواقع ا

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 :APPSتطبيقات 

  APP)زهير المزيدي(     
 

 الخبرة:سنوات 

والتسويق لها على نطا  التوعوية  ة التجارية والقيميةاالعالني عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولي. 

 العملية:الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .1
 2019ة المشرف على )دبلوم القيم( لدف جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودي .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 .1986س إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي مؤس .4
 1991. اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونيةمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في  .5
 2000لالستشارات  العرب ل  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 .2001غرفة تجارة وصناعة الكويت خبير إعالمي معتمد لدف .9

 اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت. محكم دولي لجوائز 10

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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المجتمع مشـــروع لغراسل للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشـــكيل مجلس بعضـــوية وزارات الدولة وجمعيات   -1
ادت ملكة الـسويد بنتائج المـشروع ـضمن ، أـش2005-1999المدني ومؤـسـسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطا  أوروبا.
لنقل خبراتنا في تدشــين وإدارة مشــروع ل وقف األرشــيف اإلعالنيل للجامعة االفريقية العالمية في الســودان،   -2

 2017اإلدارة والتسويق. جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية
ــو  منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه  -3 ــمال ســ ــروع لســ مشــ

 2016عوضا أن تكون مراكز للنفا  فقط.
وعة من القرف اليمنية، عبر حلقات تحفي  القرآن، لالرتقاء  مشـــروع لســـمرل ســـو  منتجات القرآن، مع مجم -4

ي يكون مشـــــغال لقيم القرآن ومـفاهيـمه، ال ـحافـ ا فقط، عبر برـنامج أدرـناه دولـيا بعنوان لتحوـيل القيم ـبالـحاف  ك
 2017لمنتجاتل ما تمخض عن نواة لسو  للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرف.

ــانيةجزء، لتعزيز مفاهيم القيم   100ر  مشـــروع )ت ملت(، عب  -5 ــائل التواصـــل االجتماإلنسـ اعي بشـــكل عبر وسـ
 أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.

مؤســســة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشــاريع تمكين   1986مشــروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 بعد.القوف العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن 

ترك مع جامعا -7 رات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المـش ات توقيع عـش ـس ات المجتمع المدني ومؤـس ـس ت ومؤـس
تعليمية على نطا  دولي، بهدف تفعيل عمليات التشــــبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤســــســــة العربية للقيم 

 المجتمعية.
 

 االستشارات القيمية: في مجال 

 الكويت 1999لغراسل، لمكافحة المخدرات لمشروع مستشار  .1
 2003ات مستشار مشروع لنفائسل لتعزيز العباد .2

 2004مستشار مشروع لركازل الدعوي  .3
 2009 اإليمانمستشار مبرة طريق  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حملة توعوية لصال" االيتام في تركيا  ةمستشار اكاديمية التدريب والقيادة، إستانبول للدار .6
 2020مستشار الشبكة الدولية للقيم  .7

 

 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية  الدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية للعالن عام  .2
 جامعة الكويت.  اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 انية اللبن Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا(  .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية   -جمعية التسو  الخليجية  -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةعدد من الجمعيات اإلعالمية يتمتع بالعضوية في  .6

 التسو  األمريكية.
 

 

 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

أبرزها الجائزة العالمية للعالن عن الشر  القيمي(  اإلعالن )من الجوائز الدولية في مجال   على عدد حائز  .1
 .1992برشلونة  -وأوروبا األوسط 
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  إعالنيةمن مة  ألكبرالتابعة   الدولية، الجمعيةرش" لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
  1996-امريكية

 1999 م المجتمعي ، ورئيس لجنة االعالعضو مؤسس لالتحاد الكويتي للعالن  .3
 2013العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت قلد جائزة منتدف االعالم العربي، للجامعة  .4

 

 المؤلفات:

  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية   .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(.  2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010ومعالجتها  استكشاف القيم صيانتها .3
 غة التركية( )بالل 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013والقيم  اإلدراكمؤشر  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9

 2014في استنساخ فكر الع ماء  .10
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018المسؤولية المجتمعية وممارستها مفهوم  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائ" المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسب" بحمده،  .15
يئة اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في اله ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

 اآلسيوية. اعتمد كمقرر تدريسي في إحدف الجامعات ، و1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مؤسسة الكويت   -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون  وأضواء علىالعالم  في الجامعات المفتوحة  .17

  1985العلمي، للتقدم 
 .1994 - بنك النصوص  .18
 .1995-المكتب اإلعالمي للتنمية   .19
 .1994إلعالن في العالم القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم وا .20
 2006التسويق بالعاطفة  .21
 2006 االطفال( التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .22
 2006تسويق أنماط الحياة  .23
  2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير 2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013لتجارية في الت ثير على القيم العالمات ا .26
 2017ل  تسويق الحال .27
 2017طبقات البرمجة للقيم في القرآن   .28
 2018تحويل الكتاب المقروء لمنتجات   .29
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .30
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018 نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019صورة وسمعة المدن إعالميا في بناء  .35
 2019وان من شيء اال يسب" بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
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 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019صناعة التكامل  .38
 لكويت ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، ا2019التجسير صناعة. للتعايش  .39
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت، 2019صناعة المسؤولية  .40
 2019االبداع في الرسالة االعالنية  .41
 2019اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية  .42
 2019اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن  .43
 2019رحلة زمرد  .44
 2020حراك الشذوذ  .45
 2020هدايا المصائب ونذرها  .46
 2020احصاها ت مالت فيمن  .47
 2020معية االبتكارات المجت .48

 
 
 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية:

 ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة.  600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا   - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2

 

 االستشارات: في مجال 

 الكويت.  -مكتب الشهيد ي لبعض مكاتب ل الديوان األميري ل مستشار إعالم .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة لحرفل إحدف شركات لصخرل الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987،   التركي الكويتيلبيت التمويل  إعالمي مستشار  .5
 في قطر، وقناة الرسالة في السعودية. 1997ستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة قدم اال .6
 2004-2002القابضة  ةالمواسامستشار شركة مستشفى  .7
 ، إحدف شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.2003ل  العلميمستشار لالمركز  .8
 2005لشركة الشرقية لالستثمار  التجاريالرواج  اسممستشار  .9

 2005)عربية وأجنبية وثنائية اللغة(  IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006لشركة االمتياز لالستثمار  التجاريالرواج  اسممستشار  .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدف معهد مستشار التسويق  .12
  2007 الكويت، تجارة وصناعة التجاري، غرفة الكويت للتحكيم مستشار مركز .13
 2009صحة، المملكة العربية السعودية، مركز الطب الطبيعي مستشار وزارة ال .14
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .15
 لجمهورية التركية ا (World forum)لمؤتمر  2012مستشار  .16
 والخليج.الكويت  في مستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية   .17
 2011القيم لمنتجات لمركز صبا  االحمد للموهبة واالبداع مستشار برنامج تحويل  .18
 2015مستشار العالقات الدولية لمركز صبا  االحمد للموهبة واالبداع   .19
 2019مستشار الشركة الكويتية لالستثمار  .20

 


