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 العقلٌة للطفل...رؤٌة لجدارة الذات البرمجة

 .د/ نعمة مصطفً رقبان ا

 استاذ إدارة مؤسسات االسرة والطفولة

 جامعة المنوفٌة

 عناصر ورشة العمل:

 أهمٌة الورشة.ـ  

 ـ تحلٌل مفاهٌم موضوع الورشة.

 ـ  ما السن والفبة العمرٌة المنوطة بالبرمجة ولماذا.  

 نمو الطفل وعبلقتها بالبرمجة. ـ خصابص

 ـ إجراءات البرمجة العصبٌة العقلٌة.

 لدي الطفل  .متطلبات النمو تحقٌق وعبلقة البرمجة العقلٌة بجدارة الذات ـ 

 .زٌادة نشاط الدماغ ـ تدرٌبات لفعالٌات ورشة العمل

   أهمٌة ورشة العمل:

لطفولة المتأخرة بما تتمتع بها من خصابص نمو وهً اـ تكمن أهمٌة الورشة فً انها تتناول فبة مهمة 
نمو والمجرد و والحس حركً صوري سالعقلٌة العلٌا والتفكٌر الح والقدراتالضمٌر والوازع الدٌنً 

المسبولٌة االجتماعٌة والذاتٌة ، التنمٌط الجنسً بالتوحد مع شخصٌة الوالد والكبار من نفس الجنس حٌث 
ة العصبٌة اللؽوٌة المنطوقة والمكتوبة والمسموعة تعدٌل ما افسدته المرحلة تؤخذ مثل وقدوة فٌمكن بالبرمج
 السابقة بالبٌبة االسرٌة والمنزلٌة.

 مل علً استخدام جانبً الدماغ االٌمن واالٌسر االمر الذي ٌؤثروتع ذكاءهتزٌد من للطفل البرمجة العقلٌة ـ 
وصوال كفاءة عقل الطفل ومن ثم قبول الذات واالرتقاء بها والتؽلب علً الصعوبات التً تواجه الطفل  علً

 ةوالمدرسٌ ةكافة مطالب نمو الطفل الذاتٌ تتحققمن ثم وللتفوق فً القدرات الدراسٌة واللؽوٌة والرٌاضٌة 
 ة. والمنزلٌ

إخفاقات والتً ٌترتب علٌها  تواجه تربٌة الطفل علً اهم المعوقات والصعوبات التً تفٌد فً الوقوؾ.
 . جدارة الذات " كفاءة وقدرات الذات"ل

علً  والمتعلقة بالعوامل البٌبٌة التً تنعكس سلبا الطفل صابص ومتطلبات نموخ اهم ـ القاء الضوء علً
 بسبب األفكار السلبٌة من القابمٌن علً رعاٌته . جدارة الذات
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أسالٌب العبلج من خبلل البرمجة العصبٌة العقلٌة بدعم العقل البلوعً باألفكار التً ـ القاء الضوء علً 
 تخدم العقل.

 علً التربٌة اإلٌجابٌة  للطفل. العقلٌة البرمجة لوقوؾ علً اهمٌةـ ا
 
   :  موضوع الورشةاإلجرائٌة ل مفاهٌم التحلٌل ـ 

 "البرمجة العقلٌة للطفل...رؤٌة لجدارة الذات"                                            
 

تعنً برنامج أي مجموعة العادات  البرمجة ،تهتم بالبلوعً وهو العقل الباطن  البرمجة العقلٌة للطفل:
والمشاعر التً ٌتم حفظها فً البلوعً ... وبرمجة العقل تتم منذ الصؽر عند األطفال " فعند رأٌته لشًء او 
سماعة لكلمة ٌتم حفظها فً عقله الباطن والذي ٌرسخها وٌطبعها فٌه فترافقه طوال عمره فإن قلت لطفل 

م فاشل فً العقل الباطن الذي سٌخلق عند الكبر كل المواقؾ التً صؽٌر انه فاشل فسٌتم انشاء ملؾ باس
   تدعم عبارة فاشل.

 فشل، رسوب، خٌبة. ،ضعف ومضادة قدرة، كفاءة، صبلحٌة، قابلٌة..    مرادف/ فالجدارة 
تُعد صفات عقلٌة أو خلقٌة تستحق التقدٌر واالستحقاق والكفاءة أي مقدار الصورة التً ٌنظر الٌها الطفل    

الً نفسة هل هً عالٌة ام منخفضة فالكفاءة الذاتٌة هً قدرة الطفل علً أداء االعمال : دراسة، لؽة ، 
ٌكونوا قادرون علً  ة ذاتٌة عالٌةتوقعات كفاءرٌاضة" بفعالٌة . وتعتمد علً ان األطفال اللذٌن ٌمتلكون 

 .تحقٌق إنجاز األهداؾ التً ٌطمحون الٌها 

.. أي تلك التصورات او التوجهات لما ٌجب هً صورة تخٌلٌة ذهنٌة ، المقصود بها رؤٌة لجدارة الذات:

والتً ال ٌمكن  لؤلهداؾ المستقبلٌةان ٌكون علٌها جدارة الذات لدي الطفل مستقببل ، فهً صورة ذهنٌة 
بٌنما ٌمكن استثمار الفرص المستقبلٌة بالمبرمجة  .تحقٌقها فً الوقت الحاضر ضمن الظروؾ المتاحة 

وتشٌر الً ما ٌطمح الٌه  العصبٌة لتطوٌر قدرات وطاقات الطفل الكامنة وصوال الٌها بعد فترة من الزمن.
   اء األمور.الطفل بمساعدة القابمٌن علً رعاٌته سواء المربٌن أو أولٌ

 

 .  :ـ  ما السن والفئة العمرٌة المنوطة بالبرمجة ولماذا  

سنه وهً الفترة  12:9" مرحلة الطفولة المتأخرة" من المرحلة العمرٌة المبلبمة للبرمجة العقلٌة  ـــ   

 التعلٌم األساسً .أي الثانٌة للمرحلة المتأخرة 

الطفل واستعداداته المختلفة ووضع أسس التربٌة االجتماعٌة تلك المرحلة مرحلة حاسمة لتوجٌه قوى و   

والخلقٌة السلمٌة وتنمٌة العادات االجتماعٌة البناءة وؼرس العواطؾ السامٌة وإٌقاظ الرؼبة على العمل 

كن الفرد من استؽبلل كل ما أودع فً كٌانه من إمكانات ألداء اإلٌجابً الستكمال اإلعداد الشخصً الذي ٌم  

  .عالٌةالحٌاة بكفاءة  دوره فً

نمو الطفولة المبكرة والفترة االولً من المتأخرة ٌنعكس سلبا عبلوة علً ان الفشل فً اكتساب خصابص    

  جدارة الذات لدي الطفل االمر الذي ٌستلزم اتباع البرمجة العصبٌة .علً 
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 .:لطفل فً تلك الفئة تحت البرمجةاـ خصائص نمو 
 فٌما ٌلً: بالتطور الممٌز لتلك المرحلةٌهتم العلماء و

تعلم واكتساب المهارات الجسمٌة الضرورٌة لممارسة األلعاب العادٌة التً تتناسب وقدراتهم  (1
 الحركٌة.

 تطور القدرات العقلٌة العلٌا مما ٌؤدى إلى ممارسة مهارات القراءة والكتابة، الحساب. (2
 تطور مفهوم الطفل عن الذات. (3
األخبلقً و تبلور الضمٌر و الوقوؾ على الخطأ و الصواب من وجهة نظر القٌم نمو الجانب  (4

 والعادات والتقالٌد السابدة بالمجتمع.
 اكتساب التوافق والتكٌؾ مع االقران. (5
ٌل الً مرحلة الواقعٌة وتخلً الطفل عن اللعب اإلٌهامً ، وممارسة ثٌنتقل من مرحلة الخٌال والتم (6

 ا بصورة واضحة ٌمكن إدراكها بالعقل.األنشطة والهواٌات وابرزه
. إذ ٌكون قد وصل إلى مرحله تبلورت فٌها فكرته استقبللهإلى تأكٌد المرحلة  هذه الطفل ٌسعى   (7

 عن نفسه وفً سبٌل تأكٌد هذه الفكرة ٌصطدم بسلطة الكبار علٌه.
حدا فاصبل بٌن مرحلتٌن متمٌزتٌن إذ تسبقها مرحله ٌنظر فٌها إلى األطفال على  المرحلةتعتبر هذه   (8

ٌشعر طفل هذه المرحل ف أنهم أطفال، وتلٌها مرحلة ٌشب فٌها األطفال عن الطوق وٌصبحون كبارا.
أنه ال ٌنتمً إلى هؤالء وال هؤالء وهو أكبر من األطفال الصؽار وأصؽر من الكبار مما قد ٌؤدى 

بات ٌجدها الكبار فً معاملته وخاصة ونحن نتذبذب فً هذه المعاملة فتارة نطالبه بأن إلى صعو
 ال ٌزال طفبل. أخرى نذكره بأنه ٌكون كبٌرا وتارة

وهذا ما  ٌأخذ األطفال فً هذه المرحلة األمور والمواقؾ بجدٌه تامة وٌتوقعون الجدٌد من الكبار.  (9
 ة الخالٌة من التذبذب.ٌوضح لنا مدى حاجتهم إلى المعاملة الثابت

 

 .:ـ إجراءات البرمجة العصبٌة العقلٌة

 :ـ ما هو العقل الباطن  
المٌول والرؼبات. ٌتحكم الٌه كما أنه ٌوّجه  ،الذاكرةالعقل الباطن هو مركز للعواطؾ واالنفعاالت ومخزن   

ٌّة كالتنفس ورمشة العٌنٌن والتعرق والدموع والدورة الدموٌة ودرجة الحرارة  بجمٌع األفعال ؼٌر اإلراد
العقل ف .اإلنسانالحسنة أم السٌبة، باإلضافة إلى أنه مستودع لمهارات  الجسم. ٌعتبر سجبلً للعادات سواءب

 : األمور وعلى وجه الدقة الباطن ٌعتبر مثل جزء األرشٌؾ للعقل فً بعض 
 .ٌحفظ كل المعلومات القدٌمة منذ كان اإلنسان طفل -1
 .عابر ولٌس له قٌمه شًءٌحتفظ باألشٌاء التً ٌعتبرها العقل العادي  -2
 . العقل الباطن ٌؤثر بصوره مباشرة على ذهن اإلنسان وتصرفاته ف

آخر بالتعلٌق  زمٌلمعٌن ثم ٌقوم  شًءفً أحٌان كثٌره واثقا جدا من نفسه فً  طفل: لماذا ٌكون الفمثبل
هذا الكبلم وبدا بالتفكٌر به بدا هذا الكبلم بالتسرب للعقل  طفلالسخٌؾ على طرٌقته بالتفكٌر إذا تقبل ال

ه وتهتز صورته أمام نفسه وهذا ٌحدث سم الثقة بنفبالفعل فً عد طفلالالباطن ومن ثم روٌدا روٌدا ٌبدا 
 ٌمته فان األمور ستتم على اكمل وجه آن شاء هللا.لآلخر بالتثبٌط من عز طفلالن لم ٌسمح أكثٌرا ولكن 

 ؟!!للطفل الباطن عقلالف تبرمج وتسٌطر على كٌــ 
ما هو العقل الباطن وما عمله وما صفاته اوال تعرؾ نآن  للطفل ٌنبؽًالباطن  عقلالعلى  تسٌطر لكً  

 العقل الباطن..السٌطرة على بوكٌفٌة التخلص من األمراض والعادات والسلوكٌات السٌبة  
 ؟!!"فهل ٌوجد لإلنسان عقالن الالوعًالعقل الواعً والعقل "
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هما ؼٌر بالمهمتان اللتان ٌقوم لكن ٌتسم بسمتٌن ممٌزتٌن و عقلالٌملك عقبل واحدا إال آن  انسانال بل كل   
الواعً والعقل متشابهتٌن فكل مهمة لها خواص والتسمٌة التً تستخدم للتمٌٌز بٌن وظٌفتً العقل هً العقل 

 :والالوعًصفات العقل الواعً  الباطن.
 العقل الواعً:أـ 
 .ٌعً ما ٌحدث اآلن -
 .تركٌزه محدود -
 .ٌقوم ببرمجة العقل الباطن -
 .منطقً ومحلل -
 .مفكر -
 .ممكن آن ٌتؽٌر إلى األحسن إذا اقتنع وبالتالً ٌؽٌر العقل الباطن لؤلحسن -
 .ممكن آن ٌعطً معلومات ناجحة أو ؼٌر ناجحة للعقل الباطن -

 :( الالوعًعقل الباطن )للالوظائف الرئٌسٌة ب ـ 
 تخزٌن المعلومات والذكرٌات -
 هو معقل المشاعر والعواطؾ -
 هو سجل العادات حسنه كانت أو قبٌحة -
 وهو مستودع للمهارات -
 والنفسٌة وبٌده توجٌهها.ٌتحكم فً الطاقة الجسدٌة  الذيهو  -
 ٌحرك الجسم -
 .ٌعتمد على األخبلق والسلوكٌات التً ٌتعلمها من اآلخرٌن -
 حتى تكون العادة ثابتة 20إلى  6من تكرارها ٌصنع العادات وٌحتاج  -
 ٌأخذ كل شًء شخصً -
 .ساعة 24ٌعمل  -
 .ٌصبح انشط كلما وثقنا به وكلما استخدمناه اكثر -

 :طرق السٌطرة على العقل والتحكم فٌه
  :تؽذٌة العقل باألفكار -1 

فً هذه الطرٌقة تتجمع بعض األفكار التً نرؼب فً تحقٌقها، فتبنً فكرة معٌنة وتستؽرق كامل التفكٌر 
  :ومثال علً ذلكفٌها، وهذه الطرٌقة تتحقق بالتفكٌر الهادئ، وسنبلحظ تحقق هذا الشًء تماماً كما هو، 

عندما ٌقنع اإلنسان نفسه أن االمتحان لٌس صعب وأنه سهل جداً، وأنه سٌحصل على عبلمة جٌدة وكاملة،   
وأن كل الكبلم الذي ٌقال عن الصعوبة التً توجد فً المادة هو مجرد هراء، وسٌبلحظ فعبلً أنه فً النهاٌة 

 .تجاوز كل الصعوبات، وحاز علً التفوق بكل سهولة
 :طلب العلم ـ 2  
إذا أردنا أن نبرمج العقل علً ما نرٌد فعله فعلٌنا أن نزود العقل باألفكار المنطقٌة العلمٌة، التً تتبع منهج   

علمً مدروس وٌصاحبها التأمل والتدبر بعٌداً عن األوهام والتخٌبلت، وٌتم هذا بأننا نكون صورة معٌنة عن 
قٌق هذا الشًء، مع العلم أن هللا سبحانه وتعالى أي شًء نرٌد أن نحققه، ونستؽرق فً التأمل فً إمكانٌة تح

  .ٌقؾ بجانبنا وٌساندنا وٌعطٌنا السعادة التً تكون مرتبطة بنجاح هذه الفكرة وتحقٌقها
  :النقاش ومجادلة األفكارـ 3
هذه الطرٌقة تتم عن طرٌق عرض األفكار واألحداث السلبٌة لكً تتناقش، والوصول لنتٌجة أن هذه   

، وأنه خطورةخاطبة، مثال على ذلك: عندما نقنع مرٌض بأن مرضه ال ٌوجد فٌه  اعتقاداتت األفكار جاء
سٌتعافى وٌشفً منه، وفرصة العبلج منه مضمونه، فإن العقل ٌستقبل هذه األفكار، وٌرسلها إلً الجسد، 
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ة اإلٌجابٌة فٌقاوم المرض بصورة جٌدة، وترتفع معنوٌاته جداً، وذلك ألن نصؾ العبلج ٌكمن فً المعنوٌ
 .العالٌة

  :ممارسة التأملـ 4
ٌعتبر التأمل من أكثر الطرق الفعالة فً التحكم بالعقل، ألن ذلك ٌجعل العقل فً حالة هدوء ألنه ٌركز بقوة   

عمٌق، وٌمثل التأمل شكل من أحد أشكال الٌوؼا، ألنه ٌتبع قوانٌن وأهداؾ الٌوؼا، حٌث أن  شًءعلً 
 .الٌوؼا هً عبارة عن عملٌة لمنع تقلبات العقل، وإتقان التحكم فً الكثٌر من أفكار العقل

 : االستماع واالعتراؾـ 5 
تً تدور فٌه، ألن هذه الطرٌقة تعتبر من أحدي الوسابل التً تتحكم فً العقل هو االستماع إلً األفكار ال 

 .كاعتراؾ للعقل بأن رسالته لقد تم أخذها على محمل من الجد، مما ٌؤدي بعد ذلك إلى االسترخاء
  :إٌجاد إشارة للتوقؾـ 6 

فً معظم األحٌان ٌحتاج التحكم فً العقل إلً إٌقاؾ األفكار، ففً هذا الوقت ٌحتاج اإلنسان إلً إشارة توقؾ 
 .ٌحصل العقل علً االسترخاء التام من ثم ٌسترجع أفكاره مرة أخرىإلً حٌن 

  :التخٌل ـ 7
أسهل طرٌقة لبرمجة العقل والتحكم فٌه هً التخٌل، ألن هذه الطرٌقة تعتمد على الهدوء واالسترخاء 

 .والتنفس بعمق وبطء، ومن ثم ٌبدأ االستؽراق فً الخٌال
  :الشكر  ـ8
ٌمتلك اإلنسان نفس شاكرة وراضٌة، فٌصبح العقل مبرمج علً أنه ٌتقبل األشٌاء، الن الشكر ٌزٌد  عندما 

 .من النعم وتدوم أٌضاً، وتعتبر هذه الطرٌقة طرٌقة رابعة لبرمجة العقل، وطرد األفكار السلبٌة
 .االحتراؾ شاهد أًٌضا : تعلٌم مهارات كرة القدم لؤلطفال من الصفر حتى 

 :  طرق تنمٌة العقل ومهاراتهــ 
 : الكتابةـ  1

تعتبر الكتابة من أحدي األسالٌب التً ٌجب أن تتبع فً تنمٌة العقل، من حٌث أنها تسمح لئلنسان بتفرٌػ كل 
ما بداخل عقله من أفكار، أو ذكرٌات، والتأمل فً الموضوع المراد كتابته، الذي ٌحتاج إلً تنفس عمٌق، 

كل صحٌح، كما أنه ٌوجد بعض القواعد اإلرشادٌة فً الكتابة التً تساعد على تنمٌة والتركٌز فً الكتابة بش
  :وهذه القواعد هًالعقل، 

  .الكتابة بالٌد تساعد على البدٌهة، وأٌضاً اإلطار التأملً للعقل
  .ٌجب أن ٌتحلى اإلنسان بالصبر عند ممارسة الكتابة، ألنها من الممكن أن تستؽرق الكثٌر من الوقت

 .ٌجب السماح للعقل بتسلسل األفكار المتعلقة بالموضوع المراد كتابته
 : النومـ   2

النوم ٌساعد على تنمٌة العقل وزٌادة القدرة على التركٌز، حٌث ٌقوم العقل بترتٌب كل األحداث التً قد 
لمدة تتراوح  حدثت أثناء النوم، كما أن تأثٌر النوم ٌنعكس علً صحة العقل بشكل كبٌر، لذلك ٌنصح بالنوم

  .ساعات ٌومٌاً  6:8ما بٌن 
  :تناول األطعمة الصحٌةـ  3

 :توجد أنواع من األطعمة التً تساعد على تنمٌة العقل ومهاراته مثل     
 :الداكنة الشكوالتةـ  

الداكنة مجموعة من مضادات األكسدة القوٌة، والمنبهات الطبٌعٌة مثل الكافٌٌن الذي  الشكوالتةٌتواجد فً 
 .ٌعمل علً تحسٌن الحالة المزاجٌة

 -:المكسرات والبذور
ج، وهو الذي ٌحافظ على صحة العقل، ومن  لفٌتامٌنتعد المكسرات والبذور من أحدي المصادر الربٌسٌة 

والفول السودانً، ومن أمثلة البذور بذور الكتان، والسمسم، وعباد  أمثلة هذه المكسرات اللوز، والبندق،
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  .الشمس
  :- األفوكادوـ 

ٌحتوي األفوكادو علً دهون ؼٌر مشبعة تعمل على تدفق الدم فً الجسم، لذلك فأنه ٌساعد على تقلٌل ضؽط 
 .الدم، وتحسٌن صحة العقل

 : عدم استخدام اآللة حاسبة ـ 4
المستحب عدم استخدام اآللة حاسبة التً توجد فً الهواتؾ، أو أجهزة الكمبٌوتر، وٌجب أن ٌستخدم  من

 .العقل بدالً منها فً حل الكثٌر من المسابل البسٌطة، ألن ذلك ٌزٌد من الذكاء، وٌعمل على تنمٌة العقل
 : عدم استخدام نظام تحدٌد المواقعـ 5

، بالرؼم من سهولة استخدامه فً تحدٌد المواقع، ألنه ٌؤثر آثر (gps) ٌجب عدم استخدام نظام المبلحة
سلبً على كفاءة العقل، ولذلك ٌنصح باستخدام الخرابط التقلٌدٌة التً كانت تستخدم قبل ذلك بدالً عنه لزٌادة 

 .كفاءة العقل
  :ممارسة عمل جدٌدـ  6 

وزٌادة مستوي الذكاء، ألن اإلنسان  العمل الجدٌد ٌنشا مسارات عصبٌة جدٌدة، وبذلك ٌعمل علً تنمٌة

 . عندما ٌمارس عمل جدٌد وؼٌر تقلٌدي، ٌزٌد من نشاطه واجتهاده وتنمٌة عقله
 ـللطفل:البرمجة اللغوٌة العصبٌة ـ 

اصبح فً استطاعتنا برمجة وسابل التطوٌر البشري و اسالٌبالتقدم فً علوم التنمٌة البشرٌة وبفضل   
 والقدرة علً رفض ودرئ  أسالٌب الفساد التً تواجههم وذلك من خبلل النجاح التمٌز وعلى  عقول االطفال
ٌُخاطب بها  تلكمعنى واحد وهو التربٌة اإلٌجابٌة و التركٌز علً  الوسٌلة إنما ترتكز على نوع الرسابل التً 

وكما ٌتحدث علماء التنمٌة البشرٌة فإنهم ٌقولون أن العقل ،  البلوعًلعقله  مباشرة تجهوالتً ت طفلال
هو العقل  والعقل الثانً% من نشاط العقل ككل 7ٌشتؽل بحوالً  عقل واعًالبشري ٌنقسم لنوعٌن .. 

% من نشاط العقل كله . وال نقصد هنا أن العقلٌن منفصلٌن بل نشاطهما 93والذي ٌشتؽل بحوالً  البلوعً
البلوعً نشاط العقل هم من ٌستخدمون  الناجحون فقط ذلك تجدر اإلشارة الً ان ، وعلً  هو المختلؾ

ولذلك فإن قدراتهم تتفوق بكثٌر على قدرات ؼٌرهم من األفراد الذٌن ٌستخدمون بعض قدرات العقل الواعً 
صبٌة للعقل بفكرة معٌنة فهو الخادم الذي ٌرسل رسالة ع البلوعً هو ان اقنع العقل ٌةلبرمجة العقلفا.  فقط 

ألطفالنا نحتاج أن نبعث لعقولهم رسابل ذات الواعً سواء كانت أفكار إٌجابٌة أو سلبٌة . والبرمجة العقلٌة 
 نقاط أساسٌة هً:خمسة  فًهً مجموعة  مواصفات خاصة و

: أنا أعرؾ أنك ممتاز ،  طفلل: بأن توضح ما ترٌد ال ما ال ترٌد، كأن تقول ل  الرسالة إٌجابٌةـ أن تكون 1
ال أن تقول : ال أرٌد أن   كون متفوقاً تأو كأن تقول : أرٌد أن  ال أن تقول : أنا أعرؾ أنك لست بضعٌؾ

  .كون جاهبلً ت
أنا أحب أن تكون  : طفللل، فاألفضل أن تقول تكون الرسالة محددةبأن : واضحةالرسالة أن تكون ـ  2 

 . أنا أحب أن تكون متفوقاً  :للطفلأنا تقول األول أو من العشرة األوابل ال 
أن تكون الرسالة تدل على الوقت الحاضر ال على المستقبل الخطاب الذي ٌوجه للطفل ٌجب أن ٌكون ـ  3

وال ٌصح أن  أنت طالب متفوق إن فعلت كذا وكذا :لطفللمباشراً أو ٌدل على الوقت الحاضر كأن تقول 
 . سوؾ تصبح طالب متفوق لو عملت كذا وكذا تقول:

فً معظم األحٌان تكون رسالة اآلباء  والشعور بتحقٌقها الرسالة مشاعر وأحاسٌسأن ٌصاحب   -4 
ٌُنصح باستشعار الثقة فً  وأنك  طفلالرسالة جافة تحمل لهجة األمر بل وقد ٌكون فٌها نبرة تهدٌد ولذلك 

سٌكون األول  االبنعدة البشرٌة تقول أن الحماس معدي فإن آمنت أن تظن فعبلً أنه طالب متفوق ألن القا
 .لذلك وسوؾ ٌنفذه بإذن هللا الطفلفسوؾ ٌتحمس 
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:هو أهم صفة فً تلك الرسابل ألنها الوسٌلة التً تساعد على ثبات المعانً المنشودة فبل ٌصح   التكرارـ 5  
 . أن نستشعر النجاح ثم نمتنع عن استكمال العبلج

وفً كل   طفالاالحٌاتنا مع  مواقؾوباستؽبلل أسلوب البرمجة للعقل البلوعً ٌمكننا من تطوٌعه فً كل   
نواحً حٌاتنا بما سٌسمح بتوجٌه أفكارنا للتعامل بأسالٌب النقد البناء والتواصل اإلٌجابً مع األطفال 

ر محاسنهم وإعطابهم مشاعر الثقة فً فً ذك طفالنابالبرمجة ٌجب أن نتابع مع أ  الستكمال الفابدة فً التربٌة
 أفعالهم كما أن نجد لهم األعذار فً أخطابهم ألنهم متفوقون بطبعهم . 

 

  : للطفل طوات الواجب مراعاتها لممارسة تمارٌن العقل الباطنخال
ٌمكن  او المدرسٌة ةٌبٌئة االسرالمع المواقف الحٌاتٌة السلبٌة التً ٌعانٌها الطفل فً  

تمهٌدا  العقل الباطنل علً اٌقاظ مللمربٌن ان ٌعملوا علً ممارسة بعض التمرٌنات التً تع

  :وب التأكٌد علٌهالللبرمجة باألفكار المط
ٌتم من خبلل الوقوؾ والنظر لؤلمام ومد الٌد لؤلمام بشكل مستقٌم، وكأنما ٌشٌر الشخص لشًء ما، ثّم لؾ    

القدمٌن، بحٌث ٌتم حفظ المكان الذي وصلت إلٌه الٌد، ثم الرجوع للوضع الوسط ألقصى مدى مع ثبات 
وهو االلتفات بالجسم للٌمٌن ثم  بالتمرٌن الثانًة، ثم ٌقوم بقوخذ عّدة أنفاس عمٌقة وإخراجها السابق، وأ

مرات  10للٌسار تباعاً، مع مراعاة النظر بالعٌنٌن للٌمٌن حٌن االلتفاؾ للٌسار والعكس، وتكرر العملٌة 
لؤلسفل وٌنظر  طفلعلى كل اتجاه، ثم تعدٌل التمرٌن للجهتٌن السفلٌة والعلوٌة بالوتٌرة نفسها، بحٌث ٌركع ال

ٌُؽمض ا 10بعٌنٌه لؤلعلى والعكس وتكرر  عٌنٌه وٌتخٌل نفسه  طفللمرات أٌضاً، وبعد االنتهاء من ذلك 
ٌقوم بالتمرٌن األول وٌتخٌل أنه وصل للنقطة التً أشار إلٌها سابقاً وٌتجاوزها، ثم ٌفتح عٌنٌه، ثم مّرة 

 أخرى ٌؽمض عٌنٌه، وٌتخٌل أنه ٌقوم بالتمرٌن الثانً والوصول للنقطة نفسها وتجاوزها لحد أبعد.
ٌُمكن إحضار ورقة وعّدة أقبلم بألوان مختلفة وتكتب على الورقة أسماء ألوان معٌنة  :مرٌن األلوانت  حٌث 

: ٌكتب كلمة "أحمر" بالقلم األصفر وهكذا، ثم ٌنطق سبٌل المثالولكن تكتب بلون مخالؾ لها، أي على 
  مرة. األلوان بلونها ولٌس بما هو مكتوب، وٌكرر العملٌة وٌحاول اإلسراع فً كل

وٌكون من خبلل الجلوس بشكل منفرد بمكان جٌد التهوٌة، ثم أخذ نفس عمٌق لعدة  تمرٌن االسترخاء: 
مرات متتالٌة، ثم ٌتخٌل الشخص أن فوقه نجمة ٌدخل نورها من أعلى الرأس حتى أخمص القدمٌن وٌبقى 

 .قدقاب 10هكذا لمدة 
 :لمعالجة مثل هذه الحاالت ٌجب علٌنا اتباع اآلتً

 حتً ال ٌستشعر ان هناك مشكلة كبٌرة.  امامه  مما ٌعانٌه الطفل من مشكبلت تجنب الشكوى الدابمة  -
 .من ٌتعرض لهذا الكم من المشاكل فً الحٌاة طفلكن كل إنسان ٌتعرض للمشاكل ولٌس أتذكر البد ان ن -
ماما عن طرٌق من هذه الحالة تبالطفل الخروج  ةحاولمن م البد اأو تأزم نفسٌ شًءفً  الطفل فشلما ٌعند -

 .بصوره ؼٌر مباشرة هبإلؽاء التفكٌر السلبً فً حٌات سٌقومونالمرحٌن اللذٌن  بهمصاحبة بعض أصدقا
طفبل واحمله رعاٌة االخ المعاق وأعاقبه اذا كون ٌمره واحده بمعنى كٌؾ  ةصعب نحمل الطفل بأعباء ال  -

 .اخطأ
تصنؾ الخطة فً خطوات محكمة ٌسهل اداءها فشل فٌها بل ٌثم ذها تنفٌ  هخطط كبٌره علٌ لطفلضع لنال  -

 .بسرعة ودقة
فعله وال تجعل أي ٌٌخزن كل ما  هاجعل عقل عبثا شًءبل ٌوجد ف ٌهفعله محسوب علٌآن كل ما  الطفل افهم -

 ستفٌد منه.ٌإال بعد آن  هٌمر مرور الكرام فً حٌات موقؾ
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 للطفل:  تقنٌات برمجة العقل الباطنـ 

و على قراراته و ٌتم  دماغ هو األكثر تأثٌرا علىو العقل من 93الذي ٌمثل %و العقل الباطن ٌتم برمجة  

لهذا فإن برمجته بصفة سلٌمة لمعروؾ بالبلوعً، واوالطباع فٌه و المشاعر والعادات  حفظ كل

 توجب علٌنا أن نعٌد برمجة عقولأسبل تقوم على التناقض ولذلك. الٌوم للطفل فسعٌدة متناسقة  ةحٌا تضمن

أكثر جماال و متعة  همالباطنة لكً تصبح مخزنة بالعادات سلٌمة و الحسنة التً تجعل من حٌاتأطفالنا 

تظهر للبعض على  العقل الباطنفً هذا فإن برمجة  و لكن هناك صعوبات  هللا فنستثمرها فً عبادة

بضرورة  تنعالذي مق الوعً أن هذا صعب و شبه مستحٌل فتنشا حرب بٌنعن ما تربى علٌه و انسبلخ أنها

إن إعادة برمجة ذلك .ٌرفض  الذي  الدماغ األكثر تأثٌرا على العقل الباطن لكناإلقبلع على عادة سٌبة و

  :لهذا اتبع الحركات التالٌة سلٌمة والعقل الباطن تستحق العناء ألنها ستعود علٌنا بحٌاة 

إن ف ٌمثبلن بوابة للعقل الباطن  التقنٌتانذان اوه الخٌال و الترسٌخإن برمجة العقل الباطن تقوم أساسا على ـ 

 قؾٌ...( فما علٌك إال أن مثبل قضم االظافر)  عنبضرورة اإلقبلع  عند الطفل كنت ترٌد أن تقنع البلوعً

 ٌوما. 21مرة لمدة  25عادة ال نقلع عٌس هردد عبارة أنٌكل صباح أما المرآة و  الطفل

تسبٌح الها بعادة صحٌة أخرى كاستبدل هأنوعلى تلك العادة  أقلع هأن فراشالعلى  جلوسالخبلل الطفل تخٌل ـ 

 .مثبلذكر وال

لٌك إال أن تقوم بترسٌخها فما عالرٌاضة  ةزاولم تؽرس فً الطفل كذلك الحال بالنسبة إلى إن كنت ترٌد انـ 

  . مارسهاٌ هوو  هتخٌل نفسٌالطرٌقة التً ذكرتها سابقا و أن بنفس  هفً عقل

 عند الطفل: تجنب العادات التً تتلف العقلـ 

الذٌن ال ٌتناولون وجبة اإلفطار فً الصباح سٌصابون بانخفاض  :تناول وجبة اإلفطار فً الصباحعدم  ــ 

الذٌن ال ٌتناولون الفطور فً الصباح لدٌهم قابلٌة  طفالمستوى السكر فً الدم كما واثبتت الدراسات بان اال

 .خوهذا ٌؤدي إلى عدم إمداد الؽذاء الكافً للمخ مما ٌؤدى إلى انحبلل الم اكثر لزٌادة الوزن اكثر من ؼٌرهم

: هو من األسباب التً تؤدى إلى تصلب شراٌٌن المخ مما ٌؤدي إلى انخفاض فً القدرة اإلفراط فً األكلـ 

 .العقلٌة

 .القصور فً التركٌز: ٌسبب ضمور متعدد للمخ وٌمكن أن ٌؤدي إلى وجود الطفل فً بٌئة للمدخنٌنـ 

امتصاص البروتٌنات والمؽذٌات ُمسبباً  : استهبلك الكثٌر من السكر ٌعرقلالحلوٌات  تناول  اإلسراؾ فًـ 

 . سوء التؽذٌة وٌمكن أن ٌعرقل ذلك نمو المخ

ٌُخفض إمدادات  .جسمال: المخ هو أكبر مستهلك لؤلوكسجٌن فً تلوث الهواء ـ  استنشاق الهواء الملوث 

 .األوكسجٌن للمخ مما ٌسبب انخفاضا فً فاعلٌة وأداء المخ

ِرع على المدى الطوٌل  د المخ على أن ٌرتاح: النوم ٌساع المنظم عدم النومـ  وعدم النوم لفترات طوٌلة ُتس 

 .من موت خبلٌا المخ
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: تؽطٌة الرأس أثناء النوم تزٌد من تركز ثانً أكسٌد الكربون وُتخفض من تركز تغطٌة الرأس خالل النومـ 

 .األوكسجٌن مما ٌمكن أن ٌؤدي إلى آثار متلفة للمخ

عداة  مرة ، أربعة عداة شهٌق البطن للخارج ثم عدتٌن حبس االنفس ثم ثمانٌة 15اكثر من  النفس العمٌقـ 

 .زفٌر مع دخول البطن للداخل

 .العطش انذار خطر ـ 

 ٌدخل للدماغ بسرعة  الفاكهةسكر ـ 

ٌعمل علً ضخ الدم واالكسجٌن من القلب الً ٌلعب الطالب ساعة قبل  دخول الحصة الرٌاضة صباحا ، ـ 

 .الدماغ 

ونقص األفكار المحفزة للمخ الطفل   التفكٌر هو الوسٌلة الفضلى لتدرٌب دماغ نقص األفكار المحفزة:ـ 

   خ ، حل المسابل الحسابٌة فً بداٌة الحصة شفاهً. ٌمكن إن ٌسبب ضمور الم

 مفهوم الذات

ٌسلك الطرٌقة هو وإبراز سماته المزاجٌة، فه كٌل سلوكدوراً محورٌاً فً تش عند الطفل  الذات مفهوم ٌلعب  

توقع أن ٌصدر الفمن الصعب  هادئورصٌن  هأن هعن ذات همفهومه عن ذاته، فإذا كان مفهوم التً تتفق مع

مرٌض ضعٌؾ البنٌة فأؼلب  هأن هعن ذات هسلوك ٌختلؾ عن ما تفرضه الرصانة، ، وإذا كان مفهوم هعن

عن نفسه  طفلالصورة التً ٌكونها الف شارك فً أنشطة تتطلب كفاءة بدنٌة أو جهد جسمانً،ٌلن  هالظن أن

كون انطباعاً عن ٌكما  هكون انطباعاً عن ذاتٌ هومنطوي، ف هأن او جمٌل، وذكً، أ وفرد اعتمادي، أ هأنإما 

  لقول بان التعرٌفات اتفقت فً النقاط التالٌةومن التعرٌفات السابقة ٌمكن ا  ".اآلخرٌن

 . عن ذاته من خبلل مدركاته الشعورٌة وتصوراته وخبراته طفلمعرفً ٌكونه ال تكوٌن الذات مفهوم أن -

 .نحو نفسه سواء كان سالباً أو موجباً  طفلوجهه نظر ال ٌتضمن الذات مفهوم أن- 

  .من خبلل خبراته متعلم الذات مفهوم أن- 

 .ل على عدة جوانب جسمٌة ونفسٌة واجتماعٌةشتمٌ الذات مفهوم أن -

 .إلى حد كبٌر إال انه ٌمكن تعدٌله ثابت الذات مفهوم أن  - 

 . بالواقع طفلقٌاسه من خبلل خبرة ال ٌمكن الذات مفهوم أن-  

   ٌستجٌب للبٌبة كما ٌراها هو ،  طفلفالذات تنمو وتتؽٌر نتٌجة للتفاعل المستمر مع المجال الظاهري ، فال

لخبراته ٌساعده على استبدال قٌمة وتصحٌح بعض المفاهٌم الخاطبة التً تم استٌعابها  طفلازدٌاد استٌعاب ال

 .(نأتً اآلن إلى تفعٌل الذات من خبلل )التؽٌٌر.  بشكل خاطا وأدت لتكوٌن منهجاً أو سلوكاً لدٌه

 : العقلفً ضوء برمجة  الذات  جدارة 
   . ٌةذاتالطفل ان ٌحقق الكفاءة القرر  ما ــ اذا

  ."أنا قادر .. أنا أستطٌع .. فهو ٌقول حقٌقة." هقولمن ٌتضح 
من ٌعتقد  الفرق ٌكمن فً قوة المعتقد..  ومن ٌقول أنا ؼٌر قادر.. أنا ال أستطٌع.. فهو ٌقول حقٌقة أٌضا..

  . سٌفشل. .. فهوفشلالبنجاحه، فهو سٌنجح، ومن ٌعتقد 
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  :لدي الطفل ًالعقل النشاط
 أوال: العقل الواعً

وإلحداث تؽٌٌر كبٌر وفاعل للذات  وهو مخزن هابل للمعلومات والخبرات )الباطن(: البلوعًثانٌا: العقل 
 اإلنسانٌة.. البد أن ٌكون التؽٌٌر من خبلله.

 ٌكون من خبلل.... :واعًالؼٌر التواصل مع العقل 
 عن التفكٌر والنشاط. الطفل ذهن: إبعاد أوال: االسترخاء

 .على الحاضر لبلتصال مع الداخل بؽرض اكتشاؾ قوة الذات الطفل تركٌز  :التأمل ثانٌا:
 قادم. : إنشاء )واقع( ذهنً لهدؾ مستقبلً، أو هو تصور خٌالً لحدث ماض أولتخٌلثالثا: ا

 
  واعً:البرمجة العقل ؼٌر 

اآلخرٌن من التكرارٌرٌد برمجته، أو  : سواء كان التكرار داخلٌا بأن ٌكرر اإلنسان مع نفسه ما أوال: التكرار
 .)خارجً( سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد

  إنشاء كثافة حسٌة شعورٌةثانٌا:  
 . الممارسة والتطبٌقثالثا: 

 طرق إدارة العقل:
قادر.. أنا أستطٌع،  : اطرح جانبا كل اعتقاد معوق ترى أن ؼٌر قادر على تنفٌذه، قل: أناأوال: بدل معتقداتك

  المعوقة التً تقؾ فً طرٌق نجاحك .. ارصد بتأنً االعتقادات
  ثانٌا: أطلق العنان لخٌالك:

عش أحبلمك  . األعمال الناجحة بدأت )بحلم( وتطورت لتصبح )فكرة( ثم )عمبل( عظٌما خلده التارٌخ. ، كل
 تحققت، ازرع فً عقلك الباطن خبرة )إنجاز( الحلم.د .. تصورها وق

 تحقٌقها .دون خمسة أشٌاء مهمة وربٌسة تتمنى  -
  أعد ترتٌبها حسب األولوٌة بالنسبة لك . -
 صػ عبارات قصٌرة ومعبرة لؤلشٌاء الهامة بالنسبة لك. -
  اختر مكانا هادبا، استرخ، تنفس بارتٌاح وبعمق. -
 تخٌل نفسك وأنت )تمارس( فعل الحلم وكأنه ٌحدث اآلن. -
 .. ناجح"كرر عبارات التمٌز واإلبداع " رابع ... مبدع .. متمٌز -
 ٌوما. 20تقل عن  كرر هذا التمرٌن ٌومٌا، وألٌام متصلة، ال -

 ثالثا: نقً خرائطك الذهنٌة:
 تصورك الذهنً لما ٌحٌط بك .. خرٌطتك عما تراه فً الواقع..

  بدل رؤٌتك لآلخرٌن الذٌن ٌخالطونك ..
  ضؽابن ..اجعل خرابطك الذهنٌة .. نقٌة .. صافٌة، أبعدها عن الظنون.. األحقاد.. ال

تعلم .. أنه  تكون ناجحة.. لكنها مفٌدة ..!! فً حٌاتك الماضٌة .. تجارب .. قد ال رابعا: استفد من تجاربك:
 ( ..ودروسٌوجد )فشل( بل )خبرات  ال

ٌمكن أن ٌنجح ..!!عش اآلن تجارب سابقة كأنها تحدث اآلن ..  ٌفشل .. ال ٌفشل.. ومن ال ٌعمل .. ال من ال
تعلمته منها، ستجد أنك خرجت بالكثٌر من الدروس  ارصد ما  كنت تعتبرها فاشلة ثم دون خمس تجارب

 احتفظ بما دونته من )خبرات( .. ستحتاجها ٌوما ما..!! والعبر:
 خامسا: تحمل المسؤولٌة:

 ..ألنهم ٌعتقدون أنهم ٌصنعون عالمهم. العظماء فقط هم من ٌتحملون مسؤولٌة أخطاءهم
  أنك تستخدم إمكانٌاتك وقدراتك.. كاملة.. تحملك للمسؤولٌة ٌعنً

  استرجع أداءك فً محٌط األسرة، األصدقاء، العمل، فتش عن نفسك.. اعترؾ بخطبك
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 طرٌق الصواب. وتحمل المسؤولٌة مع ذاتك أوال، وأمام اآلخرٌن ثانٌا، االعتراؾ بالخطأ.. هو أول لبنة فً
 سادسا: كن مرنا:

 .لحل المشكلة  وتحقٌق الهدؾبسهولة على تجرٌب وسٌلة أخرى  مهٌأ الطفل المرونة .. تعنً أن تكون
   . قدرة على النجاح فً كل األحوال ٌكون لدٌة مرونة عالٌةب الطفل الذي ٌتمتع 

 مع من حولك: تعاونسابعا:  
قٌق .. سٌكون تح اآلخرون ..  بدون اقرانه  ٌمكن أن ٌكون للنجاح طعم .. حٌنما تعٌشه اقناع الطفل انه ال
 . روح الفرٌق .. وحدة الهدؾ .. المصٌر المشترك  ..الزمبلءٌكون مقرونا بسعادة  الحلم أجمل حٌنما

 ثامنا: استمتع بعملك:
  ٌمكن أن تحقق نجاحا فً عمل .. أنت تكرهه .. ال

  حٌنما ٌنجح كثٌرون فً أعمالهم .. ألنهم ٌرون فٌه سعادتهم ومتعتهم ..
 تاسعا: التزم:

رضى إال ٌبأن ال  ٌلتزم الطفلااللتزام ٌعنً أن تقرر .. وتعمل .. هناك فرق كبٌر بٌن االهتمام وااللتزام ..
 من ظروؾ. هٌوجهقد  للعمل واالستمرار رؼم صعوبة ما هااللتزام هو القوة التً تدفعه ،فلذاتباألفضل .. 

  

 ارة الذات وصوال لتحقٌق مطالب النمو دالبرمجة العقلٌة وعالقتها بجــ 

 ـمطالب النمو فً الطفولة المتأخرة: تحقٌق ـ 

ٌبٌن الرسم التالً المطالب الكبٌرة التً تعرضها البٌبة على الطفل والمطالب التً تنشأ من داخله والتً على 

 ٌحققها :ـوالتوقعات المجتمعٌة التً ٌنبغً علً الطفل ان طفل هذه المرحلة أن ٌتوافق معها 

 

 

 

 

 

 

 

 : التوافق الذاتً

بٌنما أن ٌكون الطفل راضٌا عن نفسه ؼٌر كاره لها ، أو نافرا منها أو ساخطا علٌها ، أو ؼٌر واثقا فٌها ،   

 إلعادة اذا ما فشل فً ذلك بسبب برمجة عصبٌة خاطبة من القابمٌن علٌة فً فترة سابقة اذن االمر ٌحتاج

% من نشاط العقل كله ومن 93حوالً لتدخل بدعم أفكار إٌجابٌة للعقل البلوعً والذي ٌشتؽل بوا برمجة 

 .ثم نركز علً التربٌة االٌجابٌة

الخارجة على 

 المنهج

التوافق مع 

 األنشطة

التوافق 

 المدرسي

المنزليالتوافق   

التوافق مع 

ماعاتج  

 الزفاق

التوافق مع 

 الذات

التوافق مع 

أنشطة 

 المجتمع

 الطفل
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لنفسه، وشكله، ولونه، وجنسه، واسمه، من خبلل التفكر فً خلقه  همرتكزاً لتقبلممٌز  ٌتأمل الطفل انه  ـ

الحكمة من اختبلؾ أشكال البشر و ألوانهم، لٌنعكس هذا التأمل فً اكساب الطفل ما وتصوٌره وتكوٌنه، و

 لٌكون الحب و العطاءده، حنظرة إٌجابٌة عن نفسه، وعن الناس من حوله، كما ٌمؤل قلبه بحب خالقه ومو

  ..هما أول رابطٌن ٌربطانه بربه، رابطان إٌجابٌان ٌضفٌان علٌه تقببلً لوجوده فً هذه الحٌاة

 ثم ٌتأمل، وق فً الدنٌاعله أكرم وأجمل مخلوكٌؾ ج ،فً إكرام هللا له من بٌن المخلوقات الطفل فٌتفكر   

لٌمتلا إحساسه بتقدٌر  ،هو تفردهبٌنما و مومواهبه موهواٌاته مفً صفاته  ممن حوله فً تمٌز كل إنسان

لتبدأ  ، وٌتفاعل إٌجاباً معهم ، وبالتالً ٌتقبل اآلخرٌن من حوله ،وٌزداد معرفة بذاته وقبوالً لها،  الذات

تعاطؾ ٌو فٌرحم  ،إلى االهتمام باآلخر،  التمركز حول الذاتار خطواته العمٌقة فً الخروج من إط

الذي   لٌرضى عنه هللا الرحٌم  حرصاً منه على مشاعر اآلخرٌن ، ”وإتٌكٌتوٌتعامل بأدب ، وٌشارك

إلى ولد وكبر بقدرة هللا  رحمته به ورعاٌته له منذ أن كان نطفة فً رحم أمه  وسعت رحمته كل شًء

طامحاً   بهدفه قوٌحل  بأن ٌحسن أخبلقه  واإلكرام ةوالرحم  هذه الرعاٌة العظٌمة لىفٌشكر هللا ع  وكرمه

 .لرؤٌة مستقبل مشرق ألمته

  التوافق المنزلً:

هو قدرة الطفل على كٌفٌة التعامل مع اآلخرٌن ومهارات األخذ والعطاء وعدم األنانٌة وتوافقه مع أخوته   

 وأقاربه وشعوره باالستقبلل واالنتماء وٌتم ذلك من خبلل تدرٌب األسرة للطفل وتنمٌة هذه البذور بداخله.

 التوافق مع الجماعة:

بولٌة والقدرة على االعتراؾ بحاجته لآلخرٌن وهذا ٌتضمن هو قدرة الطفل على ضبط النفس وتحمل المس  

القدرة على تكوٌن عبلقات وثٌقة بهم والعمل على إشباع حاجاتهم المشروعة وإدراك الطفل للمستوٌات 

 االجتماعٌة ولحقوق اآلخرٌن.

هو قدرة الطفل على اكتساب سلوكٌات التعاون والمشاركة فً ألوان النشاط الدراسً  التوافق المدرسً: 

المختلفة وقدرته على التوافق مع بٌبته الجدٌدة )المدرسة( وأصدقابه الجدد ومدربه وتفاعله االٌجابً مع 

لى الطفل أن ولتحقٌق دور معٌن فً الجماعة االجتماعٌة ٌجب ع ة البعٌدة عن  المناهج الدراسٌة .األنشط

ٌسٌطر على واجبات النمو التً ٌتوقع المجتمع منه أن ٌسٌطر علٌها فً هذه الفترة وٌؤدى الفشل فً 

 .علٌها إلى نمط سلوكً  ؼٌر ناضـج السٌطرة

 لفعالٌات ورشة العمل طبٌقاتـ ت

 :ـ زٌادة نشاط الدماغ أوال:ـ 

القٌادات الشبابٌة الناشبة وأصحاب األهداؾ المستقبلٌة بتعزٌز مهاراتهم األطفال و من ؼب الكثٌرٌر  

الشخصٌة والعقلٌة والبدنٌة والفكرٌة، ومحاولة رفع إنتاجٌتهم وأدابهم بشكل مستمر أثناء مزاولتهم لمهامهم 

اتباعها كن الٌومٌة، لذلك تشٌر العدٌد من الدراسات والبحوث العلمٌة الحدٌثة إلى أن هناك طرقاً كثٌرة ٌم
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طرق تساعد على  01 هناك الشخصٌة،تساعد على تعزٌز المهارات التً لزٌادة طاقة الدماغ ونشاط المخ، و

 .:زٌادة النشاطات العقلٌة

بعقل  واٌحصل على مقدار وافر من التمارٌن البدنٌة ٌتمتع نالذٌ طفالاألأثبتت الدراسات مؤخراً أن ـ 

 الرٌاضة، كالجري الخفٌؾ مثبلً أفضل، فبل بد من الحرص على ممارسة 

مزاولة نشاط جدٌد، وهذا ٌمكن وإلى أماكن جدٌدة،  زٌارات والرحبلت، اللعباكتشاؾ طرق جدٌدة فً ال ـ

ٌُحّسن من وظابؾ األجزاء ؼٌر النشطة وؼٌر المستخدمة فً المخ، فبل بد من فعل أي شًء جدٌد إلجبار  أن 

 .النفس على الخروج من الحالة الروتٌنٌة

جعلها عادة نلماذا حدثت هذه األشٌاء؟  هسأل نفسٌفضولٌاً!  ساعده ٌكون سأل لماذا؟ ٌ!.. هنفسطفل لسؤال الـ 

دة، والفرص جدٌدة السؤال لماذا؟ على األقل عشر مرات فً الٌوم، وفً هذه الحالة سٌكون المخ أكثر سعا

 .رابعة  هوعمل هفً حٌات هوالحلول التً ستظهر ل

من  طفالاأللعدٌد من الدراسات الحدٌثة والخبراء إلى أن الضحك جٌد للصحة؛ فهو ٌحرر ضحك! تشٌر الا ـ 

الداخل وٌدعم الطاقة الكٌمٌابٌة داخل الجهاز العصبً؛ لذلك فإن الضحك إحساس جٌد ٌساعد فً تخفٌض 

 .الُمخوٌطلق على الضحك أحٌاناً أنه الشاحن السرٌع لبطارٌة الضؽوط وٌكسر األنماط القدٌمة أٌضاً، 

ز الذكاء باستهبلك كمٌة كافٌة ـ  زَّ ٌُع  العلماء سجلوا أن األحماض الدهنٌة مهمة لنمو ُمخ سلٌم عند األطفال، و

، الذي ٌوجد فً الجوز وبذر الكتان وفً السمك بشكل خاص، فقد 3 أومٌجاتناول زٌت  و من هذه الزٌوت

نظام الدورة الدموٌة فً ضخ األوكسجٌن فً  اكتشؾ الباحثون مؤخراً مدى أهمٌته للمخ البشري، إذ ٌساعد

ٌُحّسن منطقة الرأس  الطفال، لذلك ٌشٌر الخبراء إلى أن اوظابؾ األؼشٌة المحٌطة بالخبلٌا المخٌة، كما 

 .والتركٌز اضطرابات نقص االنتباهبهم أقل تعرضاً لئلصابة  تلك االطعمةالذٌن ٌستهلكون 

، وجعل العقل ٌفّكر فٌها، الرحبلت والمتنزهات ذكرٌاتترجاع واسألبومات الصور القدٌمة الطفل مشاهدة ـ 

ُرد ذلك بعواطؾ إٌجابٌة وعبلقات جدٌدة مع هذه الذكرٌات، كما ٌساعد على تواصل   ٌ وبهذه الطرٌقة سوؾ 

 .إنجاز المهام وتجاوز التحدٌات

ل األلؽاز، مثل الكلمات المتقاطعة أو ترتٌب الصور الالطفل وقت إشؽال ـ  معروفة بالبازل، وحل فً ح 

أن حل األلؽاز هو للمتعة  العلماءوٌجعله ٌعمل بحالة جٌدة، لذلك ٌرى  لؽاز فً وقت الفراغ ٌنشط المخاأل

ّرب الُمخ  .وبنفس الوقت ٌد 

وتحسٌنها أثناء القٌام باألعمال الٌومٌة مثل: القراءة، الرسم، العمل على  الطفل مهاراتالعمل على توسٌع  ـ 

، قراءة الكتب فً مجاالت جدٌدة، وتعلّم تقنٌة جدٌدة فً الرسم، العمل على برامج ؽال االبرة شالحاسوب، ا

 .فاق جدٌدةآل الطفل ُمخاطة األكثر تعقٌداً، وهذا ٌدفع جدٌدة على الحاسوب، التدرٌب على قوالب الخٌ

االنزعاج طوال النهار لتركٌز ٌزٌد طاقة الُمخ وأداءه، ولكن هناك أشٌاء تسرق هذا التركٌز، مثبلً ا ـ 

ٌُضعؾ هذا كله القدرة على التفكٌر بوضوح، لذلك تستطٌع أن تقوم  بخصوص إجراء مكالمة هاتفٌة ما، ولذا 

بالمكالمة الهاتفٌة أو تأجٌلها إلجرابها فً الؽد، وهكذا ٌسترٌح العقل، فهذا ٌجعلك أكثر استرخاًء، وتستطٌع 

 .ٌد من قدرات المخالتفكٌر بوضوح، واستعمال هذه التقنٌة ٌز
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بط التمارٌن الهوابٌة المنتظمة أًٌضا بزٌادة إنتاج خبلٌا عصبٌة جدٌدة فً منطقة تحت المهاد، وهو جزء  رـ 

تسٌر الصحة البدنٌة بالتوازي مع صحة الدماغ، وٌتوجب . ول األطعمة الصحٌحةتنامن الدماغ مهم فً 

   . على التدرٌبات البلزمة علٌك تناول حمٌة ؼذابٌة متوازنة إضافًة إلى الحصول

  ء الطفل :ـزٌادة مستوى ذكاتمارٌن لــ ثانٌا:ـ

على ذلك و هً بسٌطة  فٌشٌر خبراء التواصل و التنمٌة البشرٌة إلى بعض التمارٌن التً تساعد ةذاكرال   

 : جداً فً ادابها لكن لها أثر فعال جداً و ٌمكنك مبلحظة ذلك بعد فترة وجٌزة من القٌام بها 

 لتمرٌن األول :

إلٌكم هذه التمارٌن الطرٌفة والمفٌدة : هذا التمرٌن (الٌد التً تكتب بها  الكتابة بالٌد المؽاٌرة ) تؽٌٌر

 سهل وبسٌط

 المطلوب :

فاكتب بالٌمنى والعكس كتابة  …ٌحتاج منك أن تؽٌر الٌد التً تكتب بها بمعنى لو كنت تكتب بالٌسرى 

فً الٌوم  –أٌا كانت  –كلمة  33ثم كتابة عبارات من  ، أٌام 3مرات ، لمدة  اسمك الرباعً فً الٌوم عشر

 لتكثٌؾ الروابط العصبٌة .وهذا التمرٌن دقابق   03الواحد لمدة 

 فبل مانع . -وخاصة من أراد تحوٌل الكتابة للٌد الٌمنى –من أحب االستمرار 

 . فً الصؾ األول االبتدابً ) اضحك ( قلٌبلً واستمر بالتدرٌب فً البداٌة ستتذكر خطك 

 :فائدته 

الن كل خلٌة  عمل روابط جدٌدة ) للخبلٌا العصبٌة ( وهذه الروابط لزٌادة الذكاء وسرعة البدٌهة

عصبٌة ) عصبون ( متفرع منها شجٌرات ) شجٌرات عصبٌة ( ، هذه الشجٌرات ٌصل عددها من 

ألؾ شجٌر ) أي فرع ( فحٌن ٌبدأ اإلنسان بالتفكٌر تبدأ  033أو  03ى آالؾ شجٌر عصبً إل 03

هذه الشجٌرات باالزدٌاد مكونة روابط عصبٌة مع خبلٌا أخرى وهكذا ونحن هنا فً هذه التمارٌن 

وتصبح   نزٌد من هذه الترابطات والشجٌرات ) ولٌس الخبلٌا ( وبهذه الزٌادة ٌزٌد الذكاء ..

 .لدماغ سرٌعة ال تتأخرتحركات المعلومات فً ا

 تمارٌن زٌادة الروابط : 

 التمرٌن الثانً :

الكتابة بنفس الٌد ) ولكن بالعكس وهذا التمرٌن : أن تكتب اسمك ولكن من الٌسار للٌمٌن ، وبطرٌقة معكوسة 

 .وٌمكن كأن تكتب بالمقلوب -—أي من االخٌر الى االول 

 .لكن كن إٌجابٌاً وواصل التمرٌنفً البداٌة ستصدم بالطرٌقة التً تكتب بها : و

 تمارٌن زٌادة الروابط : 

 التمرٌن الثالث : المرآة

ثم ضع مرآة كما فً الصورة وابدأ  –أي شكل كان  –للمرآة ارسم نجمة  تحدٌد نجمة ورسمها ولكن بالنظر

باتجاهات متعاكسة ولكن بالنظر للقلم بالمرآة فً البداٌة لن تتحكم بطرٌق القلم وستذهب  – بتحبٌر النجمة

 .ترابطات عصبٌة وذلك لعدم وجود

 .ال تتواجد إال بتمرٌن المرآة –تفكٌر بالمقلوب  –وهذا التمرٌن ٌقوم بعمل روابط عصبٌة معاكسة 

    :عامة  توصٌات
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ٌستجٌب لتأكٌدات اٌجابٌه قوٌه كلما قلت أنا راض عن نفسً وأنا فً روح معنوٌة رابعة /  الباطن العقلـ 

 هذا الكبلم إلى العقل الباطن وٌحركه لصالحك.ٌذهب 

واألصدقاء ووسابل اإلعبلم وثقافة المجتمع من  واألسرةتشمل البٌبة الطبٌعٌة واالجتماعٌة فاألبوٌن  البٌئة:ـ 

 .اعظم المؤثرات فنجد إبداع الشخص وانتاجه معبر عن بٌبته شاء أم رفض

كرماء تجده تلقابٌا ٌتأثر توجهه نحو الكرم حتى ولو لم ٌنشأ فعندما ٌعلم الشخص انه ٌنتمً لقوم  االنتماء:ـ 

 .فً قومه

سواء كانت دٌنٌه أو سٌاسٌه أو علمٌه ولٌس من الضروري آن ٌكون التأثر مباشرة من  الشخصٌة المؤثرة:ـ 

السماع أو عن طرٌق الرؤٌة بل  قد ٌكون عن طرٌق األخبار والصور والكتابة فتجد الشخص المتأثر ٌحاول 

 .ن ٌقلده فً كل أفعاله معتبرا انه القدوةآ

: عندما تمر باإلنسان أحداث مهمة تؤثر بقوه فً عواطفه كفقدان عزٌز أو موقؾ إنسانً العواطف الحادةـ 

 مؤثر فهذا ٌؤثر على سلوكٌاته المستقبلٌة.

ر وهً األفكار فً "علٌكم آن تنظروا لعقلكم الباطن كحدٌقة انتم من ٌقوم بزراعتها فانتم من ٌبذر البذوـ 

حدٌقتكم )عقلكم الباطن( طوال الٌوم وإذا كنتم تبذرون الحب والسبلم فً عقلكم الباطن فإنكم ستحصدون 

 الزرع فً جسمكم وحٌاتكم."

 عقل واستخدم طرقا مجربةلكن مهندسا ل -

 تعقدهاتستطٌع آن تنشا سعادة من خبلل األفكار التً  -

 عقل الباطن سوؾ ٌحقق أي صورهالالصورة الذهنٌة تساوي ألؾ كلمه و آن -

 تذكر آن القلب الشاكر ٌكون دابما قرٌبا فً آن ٌنال ثروات الدنٌا -

 من خبلل التفكٌر فً حب هللا وعظمته والسكٌنةولد موجات الكترونٌه من االنسجام والصحة  -

 اآلن واشعر أنها أصبحت ملموسة وفً الواقع. تخٌل تحقٌق رؼبتك -

"تستطٌع آن تحقق فً حٌاتك المزٌد من السلطة والثروة والصحة والسعادة من خبلل تعلمك االتصال بقوة 

عقل الباطن واخراجها من مكمنها انك لست فً حاجه المتبلك هذه القوه فأنت تمتلكها بالفعل ولكن أنت ال

 .خدمها"بحاجة إلى آن تتعلم كٌؾ تست

 تحٌاتً                                                                                             

 كل التوفٌق أ .د/ نعمة رقبان   

 

 

  
 
 
 
 
 

 


