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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
مركز البيدر للدراسات والتخطيط منظمة عراقية غري حكومّية ،وغري رحّبية، أتسس سنة 2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية 

يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

ويسعى املركز للمسامهة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى واحللول العملية للمشاكل والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير 
آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية 
املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني العام واخلاص، كما يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع اخلاص، والنهوض به لتوفري فرص عمل للمواطنني 

عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج العداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة 
قيادات قادرة على طرح وتبين وتطبيق رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته القيمية، القائمة 

على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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أستخدم عقلك إلعادة تشكيل خمك .. منهج تربوي

دماغك هو جزء من العامل املرئي وامللموس من اجلسم.
•أما العقل ، فهو جزء من العامل غري مرئي من االفكار ، و األحاسيس، 

واملواقف، واملعتقدات والتخيالت.
• دماغك هو العضو اجلسدي األكثر ارتباطاً بعقلك ووعيك.

أستخدم عقلك إلعادة تشكيل خمك

منهج تربوي

د. ابسم الالمي
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

الدماغ، وكيف ميكننا قولبته، أمر رائع وليس أقل من مذهل )ريبيكا جالدنج  - دكتور يف الطب(

العصبية  )نيوروانت(، مرتبة يف أمناط تنسق األفكار والعواطف والسلوك  حيتوي املخ على مليارات اخلالاي 
واحلركة واإلحساس.

يف الوقت الذي تعمل فيه مجيع أجزاء دماغك مًعا، فإن كلَّ جزٍء مسؤول عن وظيفة حمددة - تتحكم يف كل 
شيء من معدل ضرابت قلبك إىل مزاجك.

  
ينقسم املخ إىل نصفني ) نصفي الكرة املخية ( بواسطة شق عميق.  يتواصل نصفا الكرة املخية مع بعضهما 

البعض من خالل قناة مسيكة من األعصاب، تسمى اجلسم الثفين، يف قاعدة الشق.

  يف الواقع، عادًة ما يتم التعامل مع الرسائل من وإىل جانب واحد من اجلسم من قبل اجلانب اآلخر من 
الدماغ.
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أستخدم عقلك إلعادة تشكيل خمك .. منهج تربوي

خلية الدماغ - اخلالاي العصبية  ) نيوروانت (
حتتوي خالاي الدماغ ( اخلالاي العصبية– النيوروانت(  على نوعني رئيسيني من الفروع، • 

خترج من أجسامها اخللوية   التشعبات واليت تقوم ابستقبال الرسائل الواردة من اخلالاي 
العصبية األخرى . 

 تقوم احملاور العصبية ) أكسون ( حبمل اإلشارات الصادرة من جسم اخللية إىل خالاي • 
أخرى - مثل خلية عصبية قريبة أو خلية عضلية، وبرتابطها مع بعضها البعض، فإن 

اخلالاي العصبية قادرة على توفري اتصال فّعال وبسرعة الربق.
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

االتصاالت ما بني اخلالاي العصبية
النبضات الكهرابئية عندما يتم •  اخللية العصبية )عصبون( تتواصل مع اخلالاي األخرى من خالل 

حتفيز اخللية العصبية.  
العصبية مواد  الناقالت  النبض إىل طرف حمور عصيب ويسبب إطالق  ينتقل  العصبية،   داخل اخللية 

كيميائية واليت تعمل كمرسالت.

وترتبط •  عصبيتني،  خليتني  بني  الفجوة  العصيب)سنيبس(،  التشابك  عرب  العصبية  الناقالت  متر 
خلية  إىل  عصبية  خلية  من  العملية  هذه  تتكرر  املستقبلة.  و  اخللية  يف  املوجودة  ابملستقبالت 
عصبية، حيث ينتقل النبض إىل وجهته، وتتشكل شبكة االتصال اليت تسمح لك ابلتحرك والتفكري 

والشعور والتواصل. 
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أستخدم عقلك إلعادة تشكيل خمك .. منهج تربوي

تشريح الدماغ - عرض  مبسط

تقسيم نصفي الكرة املخية إىل أربعة فصوص
يتحكم الفص األمامي ) فرونتال( يف التفكري والتخطيط والتنظيم وحل املسائل وتوفري الذاكرة • 

قصرية املدى واحلركة. 
يفسر الفص اجلداري )ابريتال( املعلومات احلسية، مثل الذوق ودرجة احلرارة واللمس.   • 
الفص القذايل  ) أوسيبيتال( يعاجل الصور من عينيك ويربط تلك املعلومات ابلصور املخزنة يف • 

الذاكرة.
الفص الصدغي )متبورال( يعاجل املعلومات من حواس الشم والذوق والصوت.  كما يلعب دورًا • 

يف ختزين الذاكرة .  
هنالك تشابه جزئي ما بني أجزاء املنظم الدقيق و أجزاء املخ.
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

املرونة العصبية: هي قدرة العقل على تغيري الدماغ
عكست خاصية املرونة العصبية خلالاي املخ، عكست وبشكل جذري النظرة العلمية 
تنتج فقط من األحداث  العقلية  التجارب  أنَّ  اعتربت  واليت  منذ عصور  السائدة 

املادية/الفيزايئية يف الدماغ، وال ميكننا فعل الكثري حيال ذلك.
ولكن الدراسات املكثفة اليت أجراها علماء األعصاب تؤكد أن:

تغري  فعندما  لذلك،    ، لدماغنا  املادية  الرتكيبة  تغري  العقلية مسؤولة عن  مناوراتنا 
عقلك، فإنك ابلتأكيد سوف تغري هيئة دماغك.

وهذه ابلتأكيد أخبار سارة ملعظمنا.......

WATCH VIDEO

https://www.baidarcenter.org/wp-content/uploads/2021/11/v22.mp4
https://www.baidarcenter.org/wp-content/uploads/2021/11/v22.mp4
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أستخدم عقلك إلعادة تشكيل خمك .. منهج تربوي

األخبار السارة
تشبيه للمخ البالستيكي، يعطي االنطباع حبقيقة قابلية إعادة  تشكيله .• 

هذا يعىن أّن أدمغتنا لديها القدرة على تكوين اتصاالت ومسارات عصبية جديدة -يف أي 
وقت خيتار شخص ما القيام بذلك . 

 •
حيث متتلك أدمغتنا القدرة على تكوين مئات الرتيليوانت من خطوط      االتصاالت 

العصبية مع بعضها البعض . 
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

اآلن أييت اجلزء املثري لالهتمام
استنادا إىل ما تقدم، فإنَّ كل فكرة تراودك تصبح فكرة مرتبطة مبجموعة من  • 

اخلالاي العصبية املتصلة ببعضها البعض ارتباطا عضواي.
لصعوبة احلياة، أو ألن املال شحيح لنفرتض على سبيل املثال أن شخًصا ما مقتنع 

بعدم قدرته على القيام بفعل أو عمل ما ؛ 
لسوء احلظ، فإن املخ ال مييز أن هذه فكرة سخيفة وال حتتاج إىل خزن - بل • 

أيخذ الدماغ كل فكرة كما لو كانت فكرة صحيحة  . 
فإذا كنت تعتقد أنك ال تستطيع فعل شيء ما عندها ستتشكل شبكة مكونة 
جملموعة من اخلالاي العصبية متثل هذه الفكرة السيئة   واليت ستمنعك فعال من 
أن تكون قادرًا على القيام بذلك، إذا ما حاولت التفكري ابلقيام بذلك الفعل 

مستقباًل.. 
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أستخدم عقلك إلعادة تشكيل خمك .. منهج تربوي

ماذا حيصل يف املخ عندما يتعلم الطفل على قابلية املشي
عند حماولة الطفل السري خبطواته األوىل، فإن جمموعة من اخلالاي العصبية تتعاون مًعا وتتواصل مع بعضها • 

البعض عن طريق القدح املتشابك، لتشكيل جمموعة مسؤوليتها التحكم ابلسري.
وعندما يبدأ الطفل يف املشي ألول مرة، فهو عادة ما ميشي قلياًل مث يسقط أرضاً لكنه، وبعد مرور فرتة على • 

حماوالته املتكررة ورغبته يف السري, يصل إىل مرحلة تعلمه املشي دون السقوط على األرض أو اإلمساك أبي 
شيء قريب منه.

إن تكرار االتصاالت ما بني اخلالاي العصبية بسبب تكرار حماولة الطفل املشي، يؤدي إىل تشكيل جمموعة • 
متكاملة من اخلالاي العصبية، تنشط حني تفعل بسبب رغبة الطفل، لتساعده على السري.

كل ما حيتاجه الطفل اآلن هو التفكري يف رغبته االنتقال من غرفة اجللوس إىل غرفة النوم، األمر الذي حيفز • 
تلك اجملموعة على إصدار إشاراهتا لكي يستجيب اجلسم تلقائًيا.

وينطبق هذا األمر نفسه على كل فعل أو فكرة، سواًء كان تعلم قيادة السيارة أو لعب إحدى ألعاب • 
الكمبيوتر. 

إًذا، ولتطوير ارتباط جماميع من اخلالاي العصبية وجعلها مسؤولة عن تنفيذ فعل ما، علينا يف البداية حتديد معامل • 
الفكرة والرتكيز على ما ترغب فعله..

وبعد فرتة من الزمن، سوف تشكل اخلالاي العصبية فريًقا مسؤواًل عن ذلك الفعل،  وجتد أن ذلك الفعل حيدث 
تلقائًيا عند عودة الفكرة أو الرغبة يف إجنازها. احلقيقة اليت ميكن قوهلا اآلن، إن كل ما نقوم به أو نتقوله أو نشعر به يعمل بنفس األسلوب الذي 

ذكر من تشكيل  جملاميع  اخلالاي العصبية.

WATCH VIDEO

https://www.baidarcenter.org/wp-content/uploads/2021/11/v21.mp4
https://www.baidarcenter.org/wp-content/uploads/2021/11/v21.mp4
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لذا علينا احلذر، كل احلذر عند التحدث مع األطفال، وهم يف مرحلة تشكيل املخ • 
اليت يتقبل فيها كل ما يقرتحه اآلخرون  ، وبناء تلك اجملموعات من اخلالاي العصبية، 
فإذا قلت هلم على سبيل املثال : أنتم )أنت( أغبياء )غيب(   أو سخيفون أو إهنم ال 
يستطيعون الرسم، فإن الدماغ سيأخذ ذلك الوصف أو االقرتاح على أنه احلقيقة، اليت 

يتلقفها املخ لبناء جمموعة من اخلالاي اليت تتبىن املفاهيم السيئة، أنفة الذكر.
فإذا ما طلب أحٌد من ذلك الطفل أن يرسم شيئا ما، تتحفز تلك اجملموعة العصبية • 

اليت تقول “ أان ال استطيع أن أرسم“، فتظهر على شكل كلمات أو إحياءات.
خالل السنوات الست األوىل من عمر الفرد، يستقبل املخ، خالهلا، معظم املعلومات • 

بيئته، وبقليل من  من  )السمع واإلبصار واحلواس األخرى(  حرفياً  إليه   اليت تصل 
االستشعار أو التمحيص.

إن السبب يف قيام الدماغ بذلك، هو إنه مربمج أو معد سلفا ! لتكوين الكثري من • 
الروابط العصبية خالل املراحل األوىل من منو اإلنسان، لكي يتمكن من النمو والتطور 
ومبعدل سريع.  وجتدر  اإلشارة أيضا  إىل أن مخ األطفال ما بني 6 - 12 يكون 
يف حالة “ شبه ُمنوَّم“، واليت يكون فيا املخ سريع االستجابة والتفاعل مع ما يقرتحه 

أو يتلفظ   به اآلخرون. 
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ما تفكر فيه حيدد كيفية أدائك وتصرفك
عن •  فيه  يفكر  ما  يفصل  أن  للفرد  ميكن  ال 

أييت  ما  ألن  ذلك   ..  …… هويته  طبيعة 
اخللوية  اجملاميع  تلك  من  وابلتحديد  املخ،  من 
هويتك  تشكل  من  هي  املتخصصة  العصبية 
االتصال  دون  العمل  للمخ  ميكن  ال  حيث   ،
اجملموعات. لتشكيل  العصبية  اخلالاي   بتلك 

ولنأخذ أمثلة من مقوالت فلسفية :
وكما تفكر ستبىن وستكون هويتك• 
الذي •  أنت  ولكن  أبنين،  تعتقد  لست كما  أان 

يعتقد أبنين
أنت ما تفكر فيه                               • 
ما تفكر فيه سيصبح واقعك• 
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يف قلب املوضوع، فإن تغيري العقول يؤدي إىل تغيريات يف الدماغ، وبعبارة أخرى، إعادة 
تسليك املخ.

»تغيري الرأي يؤدي إىل تغيريات يف املخ هو يف قلب القضية - وبعبارة أخرى، إعادة التشغيل لدماغي   “
سواًء أكان ذلك للتخلص من عادة سيئة، أو اخلروج أبفكار جديدة ومبتكرة، أو حتويل الرتكيز 

ألعمال جتارية، أو تغيري السلوكيات، أو تغيري ثقافة الشركة، أو حماولة تغيري العامل .

ال ألدوية العالجات املخية 

إن  طبيَب أعصاٍب متمرساً و ذا خربة، ال يستخدم األدوية  لعالج  املرضى  بل يعلمهم  سواء  
هو/هي إعادة توصيل(  تسليك ) أدمغتهم عن طريق تغيري طريقة 

تفكريهم .
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سواء أفكرت أبنك قادر أو فكرت أبنك ال تستطيع....فأنت على حق...هنري فورد
 ما أراد السيد هنري فورد قوله للمهندسني الذين مل يفلحوا يف إجناز أحد التصاميم،  إالَّ بعد حني، 
التململ للسيد صاحب املعمل السيد فورد :  وهو مل يعلم حينها عن اإلجنازات  وبعد زايرات 

العلمية احلديثة.
“ إنكم إن اعتقدمت أنكم قادرون أو غري قادرين فأنتم على حق / أي مصيبون”

من العجب أن مقولة السيد فور ) 1863 – 1947( تطابق متاماً ما أفصح عنه العلم احلديث، 
وهو إنَّ ما بين يف خالاي املخ ميثل القول الوحيد، وليس ابلضرورة صحيًحا.
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ما تركز عليه وتعززه حيدد التفكري املهيمن عليك وأمناط سلوكك 

ابلنظر إىل هذا القول، ميكننا أن نرى أن األدمغة تعمل على مبدأ 
عليك  املهيمن  التفكري  حيدد   وتعززه  عليه  تركز  ما  فإن  التكرار، 

وأمناط سلوكك .

»إن ما تركز عليه سوف ينمو«  عندما تركز على ما تريد، كل ما 
عداه يتساقط.

 »ستحصل على ما تركز عليه، لذا، ركز على ما تريد«           

 من املهم أن ندرك  أنه ما مل تكن مستعًدا للخروج من املسارات • 
 – خمتلفة  أبفكار  واالستمتاع    - العصبية  للوصالت  البالية 
والتصرفات  التفكري  يف  أصاًل  املعدة  الطرق  تستمر  فسوف 

القدمية.
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ُصمَِّمت األدمغة للعمل بناًء على التجارب املاضية،  لتوفري الوقت والطاقة اليت 
حنتاجها إلعادة التعلم .

حيث تصبح احلياة بعد ذلك ردة فعل تقوم على تصورات ومعتقدات املاضي، لذا، فمن 
الضروري قطًعا  اخلروج من هذه الدورة البالية اليت تعتمد على املاضي،  وإنشاء أخرى 
جديدة ، مينحك هذا بعد ذلك الفرصة لتتقبل “ أن واقعك احلايل ليس هو الواقع الوحيد 

املمكن”.
أفكارك، حينها  تغيري  إذا كان إبمكانك  أما  تعيشه،   واقًعاً  تكٌون  األفكار  إًن جمموعة 

ميكنك تغيري تصّورك ورؤيتك للعامل.         
األفكار ختلق الشعور، الشعور خيلق السلوك، وتعزز األفكار ابلسلوك

 ولكي تكون قادرًا على االتصال  بقدرتك على اكتساب املعرفة دون اللجوء إىل التفكري 
الواعي )أي احلدس(، فإنك حتتاج إىل تفكيك املعتقدات الراسخة بقوة يف خمك )واملتشكلة 

بتوصيالت عضوية حمكمة( ، وإفساح اجملال الحتماليات أو إمكانيات جديدة.  

اخلالاي  جماميع  خالل  من  بشدة،  مبخك  مرتبطة  وتصوراتك  معتقداتك  بقيت  إذا  أما 
التواصل مع حدسك ألن احلدس موجود خارج  املستحيل  العصبية، عندها يصبح من 

واقعك احلايل.
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لكسر هذه الروابط العضوية جملموعة اخلالاي العصبية اليت تكون فكرة ما، فإننا حنتاج إىل تبين أفكاٍر جديدة، تصف املعتقدات والتصورات، 
املوجودة يف خمك، على أهنا ليست يف قمة اهتماماتك.

كما جاء يف القسم السابق، ولكي تكون قادرًا على التواصل مع حدسك اجلديد، جيب عليك تفكيك معتقداتك 
الراسخة وإفساح اجملال الحتماليات أو إمكانيات جديدة.

أما إذا بقيت شبكتك احلالية على حاهلا  متمثاًل بتوصيالت قوية ما بني اخلالاي العصبية … .. فإنك سوف تتفاعل 
تلقائًيا مع احلياة يف ضوء تصوراتك ومعتقداتك احلالية.

مثال لتفكري سليب راسخ يعود للظهور حني  تريد أن تتعامل مع  موضوٍع ما، يقول:’’  إهنا مواضيع صعبة كما 
اعتقدت سابًقا” ، وهذا التفكري الراسخ يف جمموعة من اخلالاي العصبية سيؤدي إىل منعك من حتدي تلك املواضيع، 

اليت يعتقد خمك أهنا صعبة وال ميكن إجنازها.
قطع  عليك  جيب  مث،  ومن  منها.   اجلديد  مع  تتواصل  أن  املستحيل  فمن  السابقة،  وتصوراتك  معتقداتك  مع  بقوة  مرتبطًا  ظللت  إذا  أما 
اهتماماتك ، قمة  يف  ليست  أهنا  على  املوجودة  والتصورات  املعتقدات  يصف  الذي  الفكر  تبين  إىل  وحتتاج  الصلبة،  العصبية  االتصاالت  هذه 

 وأن تتبىن ما يكفي من الشك يف تصوراتك ومعتقداتك احلالية، للحصول على وقفة ما بني األفكار واألفعال.
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إن فك االرتباطات ما بني  جمموعة اخلالاي العصبية املسؤولة عن 
فكرة ما،، فإنك حباجة إىل خلق حالة االرتباك حول تلك الفكرة 

الراسخة .

 إن حالة االرتباك املطلوب تبنيها تبدأ ابلشك يف صحة أو فاعلية فكرة 
ما، ويؤدي ذلك إىل وقفة من التأمل، وعلينا العمل على استدامة هذا 

التوقف خبلق حالة االرتباك أو احلرية، تكتنف بتلك الفكرة الراسخة.

األخرى،  األفكار  بدخول  احلرية،  تبين حالة  ابلتأكيد   حيث يسمح 
الوقت واملساحة  التلقائية مؤقًتا، وتوفري  األفعال  تعليق  إىل   يؤدي  مما 
 الكافيني للتفكري بشكل خمتلف، وإزاحة التفكري التلقائي املخزون مسبقاً.

من املهم قطًعا، أن تكون صادق الرغبة يف الوصول إىل طريق جديد 
وفكرة أفضل، وإالَّ فإن ظروف احلرية  )اإلرابك( اليت خلقتها  ستختفي 
وسيعود املخ إىل األمناط القدمية والراسخة يف  تفكريك، وكذلك العودة 

إىل أفعالك التلقائية املخزونة مسبقاً.
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ما تتعلمه ميكنك التخلي عنه
ما تتعلمه ميكنك أن ال تتعلمه:   هذه مسألة حمورية يف هذا البحث، والذي يؤكد أنَّ الفرد 

يتعلم اجلديد ليزيل ما تعلم ، وميكن كذلك التخلي عن ما مت تعلمه والعودة إىل املاضي.
لقد حان وقت التعلم وإزاحة ما تعلمناه، وخري مثال هو ترك التعصب األعمى.

ال  للعنصرية
ال للتحّيز
ال للتمييز

جعل عملية حذف التعلم املسبق ) أو حذف ما مت تعلمه ( سهاًل، علينا أن ال نعتقد إىل 
احلد املطلق 100%  يف صحة كل ما منلك من أفكار مسبقة .  إنَّ خلق حالة أو إمكانية 
التعلم املستمر حباجة إىل أن نسمح إبمكانية حذف التعلم أثناء التعلم اجلديد، مع مراعاة 
قلة شدة التعلق ابلفكرة، حيث يصبح األمر أكثر صعوبة بغري ذلك ، وأن ال تتوقف أبًدا 

عن حتدي كلِّ  األفكار اجلديدة.
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قائمة االقرتاحات الستعادة السيطرة على خمك
ابدأ يف االنتباه ألفكارك،خصوًصا عندما ال تسري األمور ابلطريقة اليت ترغبون  .

أن تطلب كن صارًما مع نفسك وقرر ما إذا كنت سعيًدا بطريقة تفكريك وأَلزِْم نفسك بتغيريه  .
عندما تدرك أن أفكارك تقودك إىل أعمال غري ذات نتائج إجيابية ... توقف واسأل نفسك: إذا كان علّي أن أرى هذه األوضاع بطريقة إجيابية، 

فكيف كانت ستكون نظريت إليها ؟
مبجرد أن يكون لديك رؤية، استمر يف احلفاظ على هذا حىت يتغري الوضع الذي أنت فيه .

إحاطتك شخصك أبشخاص يتسمون ابلتفكري اإلجيايب .
ال تتعود على التحدث بشكل سليب عن اآلخرين واملواقف، فهذا سيعزز فقط روابط اخلالاي العصبية اليت جتعلك تتصرف بطرق غري منتجة .

إذا مل يكن لديك جمموعة صفتها إجياد احلل  بداًل من جمموعة تتميز ابلرتكيز على املشكلة، فاعمل على إنشاء واحدة .  
 اقرأ وأستمع إىل االقتباسات والقصص والتصورات امللهمة  .
استخدم قوة العاطفة والشغف لتغيري تفكريك لرتى النتائج 

أو املخرجات اليت ختلق أداًء غري عادي يف شخصك .
خمك عضو قوي للغاية من أعضاء اجلسد، وعندما 

ُيستخدم بشكل صحيح فإنَّ مجيع األشياء املرغوبة تصبح 
ممكنة.
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وجه عقلك إىل هدف حمدد، والحظ السرعة اليت يقف فيها العامل جانًبا للسماح لك  ابملرور
أخريًا وبعد كل تلك احلقائق العلمية نقول:

نعم ميكنين إعادة ضبط دماغي ابستخدام عقلي .


