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ملخص: 

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأثر ا�ستخدام الربجمة اللغوية الع�سبية يف تنمية الدافع 
لالإجناز، وقد ق�سم الباحث عينة الدرا�سة اإىل جمموعتني متكافئتني: جمموعة جتريبية )34( 
معلمًا ومعلمة وجمموعة �سابطة )34( معلمًا ومعلمة مبرحلة التعليم االأ�سا�سي بغزة، ثم 

طبق الباحث على املجموعة التجريبية الربجمة اللغوية الع�سبية. 

)تعريب عبد  للرا�سدين  اإعداد )هريمانز(  لالإجناز من  الدافع  اختبار  الباحث  ا�ستخدم 
الفتاح 1991( ، و برناجمًا تدريبيًا من اإعداده.  

درجات  متو�سط  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدرا�سة  نتائج  اأ�سفرت 
املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ل�سالح التطبيق البعدي. ووجود فروق 
ذات داللة اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة 
ال�سابطة يف التطبيقني القبلي والبعدي والتتبعي ل�سالح املجموعة التجريبية على مقيا�ص 

دافعية االإجناز. 



163

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

Abstract: 

This study aims at identifying the impact of the use of the neuro- linguistic 
programming for developing achievement motivation. The sample was 
divided into two groups, the experimental group (34 teachers) and control 
group (34) teachers of the basic stage in Gaza, the researcher applied the 
neuro linguistic programming on the experimental group. 

The researcher has used the scale of achievement motivation for adults 
prepared by “HERMANS” and arabized by Abd Al- Fatah Mousa 1991 and 
the training program which he prepared. 

The study indicates that there are statistical significant differences in the 
means of the degrees of the experimental group between the two applications 
on the pre- test and post- test in favor of the post- test , and there are statistical 
significant differences in the means of degrees of the experimental group and 
control group between the three applications on the pre- test and post- test 
and follow- up test of the experimental group on the scale of achievement 
motivation. 
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مقدمة: 
اإن اإرادة االإن�سان خا�سعة الإرادة اخلالق �سبحانه وتعاىل الذي �سن قوانني هذا الكون، 
لقانون  االإن�سان  يخ�سع  االإطار  هذا  ويف  الهادي.  هو  فاإنه  باالإن�سان  خرياً  اهلل  اأراد  واإذا 
التغيري {اإن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم} الرعد: 11 ومن الو�سائل املعينة 
على تغيري �سلوك االإن�سان علم الربجمة اللغوية الع�سبية، وهو علم الهند�سة النف�سية، اأو ما 

.Neuro Linguistic Programming )NLP) ي�سطلح عليه باالإجنليزية
التفكري،  اإ�سالح  خالل  من  االآخرين  على  والتاأثري  النف�ص  بتغيري  يعنى  العلم  وهذا 
اللغوية  الربجمة  فعلم  القدرات.  العادات، وتدعيم  الهمة، وتعديل  ال�سلوك، وحتفيز  وتهذيب 
الع�سبية هو جمموعة قدراتنا على ا�ستخدام لغة العقل بطريقة اإيجابية متكننا من حتقيق 

اأهدافنا )الفقي، 2001( . 
والربجمة اللغوية الع�سبية هي تكنولوجيا النجاح والتفوق، واكت�ساف ما متتلكه من 
طاقات كامنة وقدرات خمبوءة يف داخلك، فهي تركز ب�سكل اأ�سا�سي على درا�سة حالة التفوق 
اأو النبوغ لدى االأفراد، و معرفة التفوق وكيفية جتزئته اإىل عنا�رصه االأولية االأ�سا�سية، ومن 
ثم تطبيقه على اأ�سخا�ص اآخرين لتح�سني اأدائهم العملي، فهي متدنا خطوة بخطوة بكيفية 

حتقيق التفوق، والتخل�ص من امل�ساعب احلياتية )�سليمان، 2007: 3( .  
و للربجمة اللغوية الع�سبية اأكرث من تعريف،  يعرفها بع�سهم باأنها فن وعلم الو�سول 
باالإن�سان لدرجة االمتياز الب�رصي، وبها ي�ستطيع اأن يحقق اأهدافه، ويرفع دائما من م�ستوى 
حياته. كما يعرفها بع�سهم على اأنها جمموعة من اأفكارنا واأحا�سي�سنا وت�رصفاتنا الناجتة 
عن عاداتنا وخرباتنا التي توؤثر على ات�سالنا باالآخرين، وعليها ي�سري منط حياتنا )�سليمان، 

 . )16 :2006
لدى  ونقلها  الناجحني،  لدى  ال�سخ�سية  اخلربة  بنية  )درا�سة  اأنها:  على  تعرف  كما 
الداخلي  العامل  فيزياء  )علم  النا�ص(،  ت�رصفات  تف�سري  كيفية  )تعلم  لديها(،  املتطلعني 
www.( )العقلجة(  الب�رصية(،  )الهند�سة  الداخلي واخلارجي(،  االت�سال  لالإن�سان(، )علم فن 

  . )aleppogate.com

ويعرفها )ريت�سارد( باأنها الدرا�سة املو�سوعية للتجربة التي ترتك خلفها قاطرة من 
التقنيات، ويعرفها )تاد جمي�س( باأنها الدرا�سة املو�سوعية للخربة اأو التجربة وكيف توؤثر 
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النظرية والطريقة  باأنها علم �سلوكي يعطيك  ديلت�س(  )روبرت  يعرفها  على �سلوكنا، كما 
 . )Joseph ,1999( ، )3 -1 :2007 ،والتقنية من اأجل التغيري والتاأثري )�سلمان

بداأ علم الربجمة اللغوية الع�سبية اأو علم النمذجة اللغوية الع�سبية يف الظهور كعلم 
م�ستقل يف اأو�ساط ال�سبعينيات على يد جون جرندر  )اأ�ستاذ علم اللغويات( ورت�سارد باندير، 
بعد ما قاما بنمذجة معاجلني اأقوياء مثل فرتز بريلز )موؤ�س�ص علم اجل�سطالت( ، وفرجينيا 
�ساتري )اأخ�سائية عالج م�سكالت العائلة( ، و ملنت اأرك�سون )املعالج التنومي( ، حيث ن�رصا 
العلم  هذا  خطا  ثم   The structure of Magic  . با�سم  اكت�سافهما  فيه  ذكرا  كتاب  اأول 
خطوات كبرية يف الثمانينيات، وانت�رصت مراكزه وتو�سعت معاهد التدريب عليه يف اأمريكا 
وبريطانيا وبع�ص البلدان االأوروبية، وال جتد اليوم بلداً من بلدان العامل ال�سناعي اإال وفيه 

عدد من املركز واملوؤ�س�سات لهذا العلم اجلديد )�سلمان، 2006: 17( . 
وي�سار اإىل اأن طبيعة الربنامج تربوي متنوع االأداء، يطرح ق�سايا التنمية الذاتية من 
خالل قالب حواري مبا�رص يعتمد على �سهولة الطرح وخ�سوبة املعلومات، واآلية التدريب 
والبناء الرتاكمي للمفاهيم واملبادئ، و من خالل الربنامج �سيتم الربط غري املبا�رص بالقيم 
احلميدة واالأخالق احل�سنة للمفاهيم املطلوبة، مبا يرفع بالدرجة االأوىل اجلوانب االإيجابية 
لدى املعلم الفل�سطيني، ون�رص امل�سوؤولية الذاتية، و�سبط النف�ص وامل�ساعر، وحت�سني التفكري 

وال�سلوك، وحماولة اإتقان االأعمال واملهمات اليومية.  

االفرتاضات اليت تقوم عليها الربجمة اللغوية العصبية: 

•االفرتاض األول - اخلريطة ليس هي الواقع:  	
و�سع هذا املبداأ العامل البولندي األفريد كورزيب�سكي، فخريطة العامل يف اأذهاننا تت�سكل 
ونقراأها  ن�سميها  والتي  واحلوا�ص،  اللغة  اأذهاننا عن طريق  اإىل  ت�سل  التي  املعلومات  من 

والقيم واملعتقدات التي ت�ستقر يف نفو�سنا. 
•االفرتاض الثاني - وراء أي سلوك مقصد إجيابي:  	

اإن اأي �سلوك ي�سدر عنك خلفه مق�سد اإيجابي من وجهة نظرك اأنت، وهو الذي يدفعك 
احلكم  اأن  على  الداللة  اأ�سحت  غريها،  دون  )مق�سد(  كلمة  ا�ستخدام  اإن  ال�سلوك،  ذلك  اإىل 
باإيجابية الدافع، هو حكم �ساحب ال�سلوك ذاته بغ�ص النظر عن راأينا نحن اأو راأي االآخرين 
يف هذا الدافع. فهو باخت�سار يقرر اأن لكل اإن�سان دوافعه الذاتية وراء اأي �سلوك يقوم به ، 
واأنه ينظر اإىل هذه الدوافع على اأنها اإيجابية، اأما موافقتنا نحن على اإيجابية هذا املق�سد 

اأو معار�ستنا له فاأمٌر اآخر. 
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•االفرتاض الثالث - أنا أحتكم يف عقلي إذن أنا مسؤول عن نتائج أفعالي:  	
اإن ا�ستعدادك وتقبلك لتحمل امل�سوؤولية عن �سلوكك واأفعالك يجعلك قادراً على توجيه 
اإمكانياتك نحو ح�سيلتك والربجمة اللغوية الع�سبية تعطيك مرونة وقدرة على التحكم يف 

عملياتك الذهنية. 
•االفرتاض الرابع - العقل واجلسم يؤثر كل منهما على اآلخر  	

وكذلك  وجهك،  تعبريات  على  تنعك�ص  بها  متر  التي  الذهنية  واحلاالت  االأفكار  اإن 
على ف�سيكولوجيتك وحتركات ج�سمك، فالتمثيل الداخلي اأو التحدث مع الذات �سيوؤثر على 
تعبريات وجهك، وحتركات ج�سمك، وبالتايل �ستوؤثر على �سعورك واأحا�سي�سك، وعليه فان 

فهمك يجعلك اأكرث حتكمًا يف حالتك ال�سعورية. 
•االفرتاض اخلامس - الشخص األكثر مرونة ميكنه التحكم باألمور:  	

املرونة هي القدرة على التكيف االإيجابي مع االأحوال واالأحداث مبا يحقق احل�سيلة. 
املرونة  و  وبيته،  وجمتمعه  بيئته  يف  وجناحًا  تاأثرياً  االأكرث  هو  مرونة  االأكرث  فال�سخ�ص 
اأن  املهم  من  فاإنه  وعليه  �سعفا،  ي�سمى  هذا  الأن  حال  اأي  على  االآخرين  م�سايرة  تعني  ال 
تكون مرنًا لت�ستطيع مواجهة التحديات، وبطريقة اإيجابية لتجد اأمامك فر�سًا عديدة لتكرار 

املحاوالت ذاتها التي ال توؤدي اإىل نتيجة لن تغري النتيجة مهما تكررت. 
•االفرتاض السادس - ليس هناك فشل بل خربات وجتارب:  	

عرفنا اأن معنى االت�سال اأو الفعل اأو ال�سلوك هو االأثر الرجعي الذي نح�سل عليه، فاإذا 
كان هذا االأثر الرجعي لي�ص االأثر املرغوب، فهذا ال يعني بال�رصورة الف�سل، عليك اأن تفعل 
كما فعل اأيد�سون حني اكت�سف امل�سباح الكهربي، وتذكر اأنه اإذا مل حتقق هدفك يف الوقت 
اال�ستمرار وحتقيق  على  ت�ساعدك  التي  اخلربة  اكت�سبت  واإمنا  ف�سلك،  يعني  ال  فهذا  احلايل، 

اأهدافك.  

•االفرتاض السابع - يستخدم الناس أحسن اختيار هلم يف حدود اإلمكانات املتاحة يف وقت  	
بعينه: 

واعتقاداته  ال�سخ�ص  قيم  على  يرتكز  اإمنا  معينة  حلظة  يف  ال�سخ�ص  يفعله  ما  اإن 
ما  واإذا  اختيار،  اأف�سل  اإليه- ميثل  بالن�سبة  واإنه-  اللحظة،  تلك  و�سلوكياته يف  ومهاراته 
�سيكون  بالتاأكيد  فاإنه  واعتقادات،  وقيم  وت�رصفات  �سلوك  من  جديداً  �سيئًا  االإن�سان  تعلم 

اأمامه بدائل كثرية ت�ساعد على االختيار. 
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•االفرتاض الثامن - إذا كان أي إنسان قادراً على فعل أي شيء فمن املمكن آلي إنسان آخر أن يتعلمه  	
ويفعله: 

اللغوية الع�سبية بنيت على متثيل االمتياز الب�رصي، فمعرفة ما الذي يقوم  الربجمة 
اإتباع  وعليك  رائعة،  نتائج  على  حت�سل  منذجتهم  ثم  ومن  واملتخ�س�سون،  املتميزون  به 
اخلطوات التي اأو�سلته لالمتياز، وعليك اأي�سا اأن حتدد هدفك بدقة، واأن تكون لديك الرغبة 
امل�ستعلة لتحقيق الهدف، اأو ميكنك اأن ت�سل بطريقة اأ�رصع اإذا ما قمت بنمذجة �سخ�ص لديه 

الهدف نف�سه، وا�ستطاع حتقيقه وتتبع طريقته حتى الو�سول اإىل الهدف نف�سه.  
•االفرتاض التاسع - املقاومة تشري إىل ضعف األلفة:  	

االأ�سخا�ص الذين يتقنون مهارات وفنون االت�سال لديهم اأدوات كثرية ت�ساعدهم على 
التغلب على املقاومة، ومن هذه االأدوات املرونة، فبدال من لوم االآخرين اأو عدم ا�ستجابتهم 
التوافق  خالل  من  ر�سالته  اإي�سال  م�سوؤولية  يتحمل  اأن  االت�سال  بعملية  يقوم  مبن  يجدر 

واملجاراة. 
•االفرتاض العاشر - السلوك ليس الشخص:  	

هناك فرق يجب اإدراكه، بني هوية ال�سخ�ص و�سلوكه، ف�سلوك ما ي�سدر عن ال�سخ�ص 
ال يعرب عن ال�سخ�ص، اإدراكنا لذلك يجعلنا نتوقع اأن ال�سلوك يعتمد على ال�سياق، فنقع يف 
�سلكه يف حلظة ما، فعدم  ال�سخ�ص و�سلوك ما  ن�ساوي بني هوية  عالقتنا يف خطاأ عندما 
جناح ال�سخ�ص اأو اجتيازه لهدف معني، يعني اأنه ف�سل يف حتقيق الهدف، وال يدل على اأن 

هذا ال�سخ�ص فا�سل. 
•االفرتاض احلادي عشر - ال ميكن إال أن نتصل:  	

يف عملية االت�سال تنتقل الر�سالة بطريقة ملفوظة اأو غري ملفوظة، حتى عندما نحاول 
عدم التعبري لفظيًا عن ر�سالة ما، فاإنه ميكن اأن تنتقل بطرق متعددة غري ملفوظة. اكت�سف 
اأن )93%( من  ALBERT MEHARABIAN من جامعة هارفارد  األربت مهارابيان  العامل 

عملية االت�ساالت تكون غري ملفوظة. 
•االفرتاض الثاني عشر - اخليار أفضل من الالخيار:  	

النتائج، فوجود  للتحكم يف  اأكرب  البدائل يعطي فر�سة  وتوافر  االختيارات  تعدد  اإن   
اختيار واحد ال يجعل هناك فر�سة للتنوع، ووجود االختيارين يجعلك يف حرية، ووجود 

تنوع يعطيك قوة اأكرب. ويف حال عدم اإعطاء بدائل يف عملية االت�سال فاإنك تك�رص االألفة. 
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•االفرتاض الثالث عشر - احرتام اآلخرين وتقبلهم كما هم:  	

كل �سخ�ص يرى االأمور من وجهة نظره واإننا خمتلفون يف اإدراكنا لالأمور، فمن االأحرى 
بنا اأن نحرتم االآخرين ونتقبلهم كما هم حتى يت�سنى لنا اإحداث ات�سال قوي واإقامة ثقة 

واحرتام، فنتمكن من م�ساعدتهم واإحداث تغيري اإيجابي مرغوب. 

•االفرتاض الرابع عشر - معنى االتصال هو النتيجة اليت حتصل عليها:  	

االت�سال يعني تبادل املعلومات، ويتكون من ر�سالة ومر�سل وم�ستقبل وو�سط ات�سال 
واأثر رجعي، واالأثر الرجعي للر�سالة التي نر�سلها ل�سخ�ص ما تعك�ص فعالية اأو عدم فعالية 
اأردت اأن حت�سل على نتائج خمتلفة  اإذا  اأو ات�ساالتك  اأفعالك  اأن تغري  ات�سالنا، لذلك عليك 

)www.Alhandasa.net) Harry&Heather,1999(( ، )�سلمان، 2007، 8- 11( . 

كما ت�ستند مو�سوعات الربجمة اللغوية الع�سبية واأهدافها وحمتواها ومهماتها و�سري 
جل�ساتها يف تعلمها اإىل اأ�س�ص نظرية وعملية ، فقد ا�ستخدم الباحث اأ�سلوب املركز العاملي 
للربجمة اللغوية الع�سبية www.icnlp.net مبعناه الوا�سع، وفنياته التي ت�سرتك مع فنيات 
يف  مو�سح  هو  كما  النف�سي،  واالإر�ساد  والعالج  التدريب  يف  احلديثة  االأ�ساليب  من  العديد 

ملحق البحث.  

الدافع لإلجناز: 

اختار الباحث درا�سة تنمية دافعية االإجناز باعتبارها اأهم منظومة للدوافع االإن�سانية. 
حيث يوؤكد )ماكليالند، ( الدور املهم الذي يقوم به الدافع لالإجناز يف رفع م�ستوى الفرد، 
واإنتاجيته يف خمتلف املجاالت واالأن�سطة )ح�سن، 1998: 9( ، لهذا رمبا تعدُّ تنمية دافعية 
)االأع�رص،  وت�سري  واملجتمع،  الفرد  لرقي  وال�رصورية  املهمة  االأمور  من  الفرد  لدى  االإجناز 
1983( اإىل اهتمام كثري من الدول املتقدمة والهيئات العلمية بت�سجيع البحوث على تنمية 
دافعية االإجناز على م�ستوى رائع، واإعداد الربامج بهدف اكت�ساب امل�ساركني فيها اخل�سائ�ص 

الفكرية وال�سلوكية التي متيز االأفراد ذوي الدافعية لالإجناز. 
اأن  من  الرغم  وعلى  املهمة.  اإجناز  اأداء  يف  وال�رصعة  النجاح  باالإجناز  ويق�سد 
االإجناز                                               دافعية  عن  كتب  ما  اأ�سهر  من  فاإن  االإجناز  لدافعية  عديدة  تعريفات  هناك 
 .)Maccleland, 1972 ،ماكيالند(  ، )Atkinson, 1964, اأتكن�سون(  ،)Murray, موراي(
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وقد عرف موراي دافعية االإجناز باأنها حتقيق االأ�سياء التي يرى االآخرون اأنها �سعبة، 
وال�سيطرة على البيئة الفيزيقية واالجتماعية والتحكم يف االأفكار وح�سن تناولها، وتنظيمها 
على  والتفوق  االمتياز  معايري  وبلوغ  العقبات  على  والتغلب  واال�ستقاللية،  االأداء  و�رصعة 
الذات، ومناف�سة االآخرين والتفوق عليهم، واالعتزاز بالذات وتقديرها باملمار�سة الناجحة 
للقدرة )�سحاذة، 2005: 16( . وعرَّف اأتك�سون 1964 الدافع لالإجناز باأنه ا�ستعداد ثابت 
ن�سبيًا لدى الفرد يف ال�سخ�سية، يحدد مدى �سعي الفرد جتاه الو�سول اإىل م�ستوى من التفوق 
حتقيق  نحو  امليل  هما:  متعار�سني  هدفني  بني  ال�رصاع  حم�سلة  يكون  الذي  االمتياز  اأو 

النجاح، وامليل نحو جتنب الف�سل )ال�سعراوي، 1994: 9( . 
وتعد نظرية موراي )Murray, 1938( من اأوىل النظريات التي اأدخلت احلاجة لالإجناز 
يف الرتاث ال�سيكولوجي، حيث يرى موراي اأنه قد يطلق على احلاجة لالإجناز ا�سم اإرادة القوة 
يف كثري من االأحيان، واأن �سدة احلاجة اإىل االإجناز تظهر من خالل �سعي الفرد اإيل القيام 

باالأعمال ال�سعبة، وعلى هذا فاإن مفهوم احلاجة لالإجناز يت�سمن: 
االأفكار  والتحكم يف  االآخرون �سعبة،  يراها  التي  االأ�سياء  الفرد يف حتقيق  رغبة  1 .
وح�سن تناولها وتنظيمها و�رصعة االأداء واال�ستقالل والتغلب على العقبات وبلوغ معايري 

االمتياز. 
واأن  اأ�سعب،  �سئ  اإىل  للو�سول  يقوم مبجهود وفري وم�ستمر  اأن  الفرد على  حر�ص  2 .
يعمل بغر�ص واحد نحو هدف عال وبعيد، واأن يكون متفوقًا، واأن يناف�ص االآخرين ويتفوق 

عليهم. 
 . ) تقدير الفرد لذاته ملا لديه من قدرات واإمكانات )الكلية، 1991: 11. 3

امليل  اأو  االهتمام  نوعية  ح�سب  لالإجناز  احلاجة  اإ�سباع  تتحدد  باأنه  موراي  ويرى 
اأو  العقلي،  التفوق  العقلي، وتكون على هيئة رغبة يف  اإىل االإجناز يف املجال  يف احلاجة 
االمتياز، واحلاجة اإىل االإجناز اجل�سمي تكون على هيئة رغبة يف املجال الريا�سي، وهكذا 

تتعدد احلاجات على تعدد جماالت احلياة )العتيبي، 2001: 57( . 
اإىل  ي�سري  لالإجناز  الدافع  اأن  اإىل    )Mclelland, 1971( ماكليالند  نظرية  ت�سري  كما 
ا�ستجابة التوقع لالأهداف االإيجابية اأو ال�سلبية التي ت�ستثار يف املواقف التي تت�سمن �سعيًا 
اأو ف�سل  )ق�سقو�ص  اأنه جناح  م االأداء على  اأو التفوق، حيث يقوَّ مل�ستوى معني من االمتياز 

ومن�سور، 1979: 34- 37( . 
وتعد نظرية ما�سلو )Maslow,1954: 35- 47( من اأعظم نظريات الدافعية، حيث توؤكد 
اأن احلاجات مرتبة وفقًا لنظام هرمي ميتد من اأكرث احلاجات ف�سيولوجية اإىل اأكرثها ن�سجًا 
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لنظام  م�ستويات  خم�سة  يفرت�ص  االإطار  هذا  ويف  النف�سية  الناحية  من  واإن�سانية  ومتدينًا 
احلاجات االأ�سا�سية هي: 

احلاجات الف�سيولوجية:. 1 وتتمثل يف احلاجة اإىل الطعام واملاء والهواء واجلن�ص 
)حاجات البقاء( . 

وال�سند  واالهتمام  والعطف  احلب  على  احل�سول  يف  ويتمثل  الأمن:. 2  اإىل  احلاجة 
العاطفي. 

مع  واالإخال�ص  احلب  اإىل  احلاجة  يف  ويتمثل  والنتماء:. 3  احلب  اإىل  احلاجة 
وجود  عدم  عن  الناجتة  وق�سوتها  الوحدة  اآالم  بحرارة  ي�سعر  اأنه  كما  االآخرين، 

اأ�سدقاء اأو حمبوبة اأو ذرية اأو اأبناء اأو زوجة )زوج( .  
والتقدير  بالتقبل  الفرد متمتعًا  اأن يكون  الذات:. 4 ويتمثل يف  تقدير  اإىل  احلاجة 
ك�سخ�ص يحظى باحرتام الذات وله مكانة و�سط االآخرين، واأن يتجنب الرف�ص اأو 

النبذ اأو عدم اال�ستح�سان. 
واأن  اأو منتجًا،  ال�سخ�ص مبدعًا  اأن يكون  يتمثل يف  الذات:. 5  اإىل حتقيق  احلاجة 

يقوم باأفعال وت�رصفات مفيدة، وذات اأهمية لالآخرين. 
ي�سع ما�سلو حتقيق الذات على قمة نظامه الهرمي، فعندما ت�سبع احلاجات االأربعة، 
ي�سعى االأفراد لتحقيق ذواتهم ويجاهدون لتحقيق قدراتهم الكامنة، ومثلهم العليا، فبمجرد 
اأن يجد الفرد هدفًا، فاإنه ي�سخر طاقاته ومواهبه لتحقيقه والو�سول اإليه.  ونتيجة اإىل عدد 
من االأبحاث التي قام بها ما�سلو، فقد اأ�ساف ثالثة اأبعاد اأخرى لنموذجه االأ�سلي، وهي: 
احلاجات املعرفية، واحلاجات اجلمالية، واحلاجات الع�سبية، وتتداخل احلاجات املعرفية 
واحلاجات اجلمالية مع احلاجات االأ�سا�سية، بينما تختلف احلاجات الع�سبية عن االأبعاد 

االأخرى يف اأنها توؤدي اإىل املر�ص اأكرث من ال�سحة.  
وفروم   ،  )Adler, 1930( باآدلر  املتمثلة:  االجتماعية  النف�سية  النظريات  ترى 
)Fromm(، وهورين )Horney, 1885( ، و�سولفان )Sullivan, 1958( اأن �سلوك االإن�سان 
الفرد حتركه توقعات للم�ستقبل اأكرب مما حتركه خربات ما�سية، و�سلوك الفرد يف�رص دائمًا 
من اأجل بلوغ الكمال التام ، ويوؤكد اآدلر اأن يف كل ظاهرة �سيكولوجية يظهر فيها بو�سوح 
الكفاح يف �سبيل التفوق، وي�سري ذلك موازيا للنمو الفيزيقي، كما اأنه �رصورة داخلية للحياة 
اأكان ذلك يف االإجناز  اأجل حتقيق االنت�سار واالأمن والزيادة، �سواء  ذاتها، فهي تعمل من 
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ال�سحيح اأم اخلطاأ، اإن احلافز من النق�ص اإىل الزائد ال ينتهي، والدافع من االأ�سفل اإىل االأعلى 
ال يتوقف )هول، 1978: 165( .  

وقد اأكد فروم اأن االإن�سان لديه حاجة اإىل التعايل، وحاجة اإىل االرتفاع فوق طبيعته 
احلوافز  هذه  اأحبطت  ما  واإذا  خملوقًا،  يظل  اأن  من  بداًل  خالقا  �سخ�سًا  لي�سبح  احليوانية، 
دافعني  لي�سا  والكراهية  احلب  اأن  فروم  بني  كما  مدمراً.  ي�سبح  االإن�سان  فاإن  اخلالقة، 
 :1978 )هول،  احليوانية  طبيعته  على  للتعايل  للحاجة  اإجابة  كليهما  اأن  بل  متناق�سني، 
يف  رغبة  يجذبها  كما  القوة،  اإرادة  يف  داللتها  لها  والتعوي�ص  النق�ص  م�ساعر  اإن   .)174
التفوق. وكما اأكد )اأدلر( اأن لكل اإن�سان الهدف ذاته، هدف التفوق اإال اأن هناك طرقًا ال ح�رص 

لها لبلوغ هذا الهدف )هول، لندزي 1978: 168( . 
يعطي  باأن  لالإجناز  الدافع  يف   )Atkinson, 1964( نظريته  اتكن�سون  �ساغ  وقد 
ا�ستعداداً  باإعتباره  باالإجناز  املرتبط  فال�سلوك  باالإجناز،  املرتبط  لل�سلوك  ريا�سيًا  تقديراً 
بلوغ  اأو  �سبيل حتقيقه،  ومثابرته يف  الفرد  �سعي  يحدد مبدى  ال�سخ�سية،  ن�سبيًا يف  ثابتًا 
يف  االأداء  تقومي  تت�سمن  التي  املواقف  يف  االإ�سباع  من  نوٌع  عليه  ويرتتب  معني،  جناح 

م�ستوى حمدد من االمتياز. حيث يرى اأن دافع الإجناز له جانبان: 
يف  يتغري  ال  ن�سبيًا  ثابتًا  ا�ستعداداً  وميثل  نف�سه،  بالفرد  يخت�ص  الأول: -  اجلانب 

مواقف االإجناز املختلفة. 
للنجاح  احلافز  وجاذبية  الف�سل،  اأو  النجاح  باحتماالت  خا�ص  الثاين: -  اجلانب 
وقيمة احلافز ال�سلبي للف�سل. و ي�سري اتك�سون باأن ميل الفرد اإىل اجتاه ال�سلوكيات 
احتمال  اأو  النجاح  االإجناز وتوقع  دافع  االإجنازية هو تفاعل جوانب ثالثة هي: 

الف�سل والقيمة احلافزة لهذا النجاح )العتيبي، 2001: 60( . 
اإن االختالفات يف قوة احلاجة لالإجناز ميكن اأن تف�رص على افرتا�ص اأن هناك اختالفًا 
بني االأفراد يف قوة احلاجة لتجنب الف�سل، فاالأفراد الذين يراودهم النجاح، ي�سعون اأهدافا 
متو�سطة ال�سعوبة بينما ال�سخ�ص �ساحب الدافع املنخف�ص لالإجناز ي�سع اأهدافًا اإما عالية 
االإخفاق يف  وتربير  املنخف�سة،  االأهداف  الف�سل يف حالة  ولتجنب  منخف�سة جداً،  اأو  جداً 
اأن امليل لتحقيق النجاح يتوقف على مدى احتمالية  العمل ال�سعب، ويذهب اتكن�سون اإىل 

االجنذاب اإىل حتقيقه ) مو�سى، و اأبوناهية، 1988: 83- 84( . 
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اأداء مرتفعة للطلبة دون مراقبة  الدافعية لالإجناز ت�سهم يف تقدمي م�ستويات  اأن قوة 
خارجية، ويت�سح ذلك من خالل العالقة املوجبة بني دافعية االإجناز واملثابرة يف العمل 
واالأداء اجليد، بغ�ص النظر عن القدرات العقلية للمتعلمني، وبهذا تكون دافعية االإجناز و�سيلة 

بال�سلوك االإجنازي املرتبط بالنجاح )عالونة، 2004( . 
يوؤكد )�سوا�رصة( اأن دافعية االإجناز العالية تقف وراء عمق عمليات التفكري واملعاجلة 
املعرفية، واأن االأفراد يبذلون كل طاقاتهم للتفكري واالإجناز اإذا كانوا مدفوعني داخليا، ويف 
مدفوعني  كانوا  اإذا  واالإجناز  للتفكري  طاقاتهم  كل  يبذلون  االأفراد  اأغلب  فاإن  احلالة،  هذه 
اأغلب االأفراد يعدون امل�سكلة حتديًا �سخ�سيا لهم. واأن حلها  داخليًا، ويف هذه احلالة فاإن 
يو�سلهم اإىل حالة من التوازن املعريف، ويلبي حاجات داخلية لديهم، وبالتايل يوؤدي حتما 
اأو  االإجناز،  م�ستوى حمدد من  االأ�سل  الذي هو يف  االأكادميي  ورفع حت�سيلهم  اإىل حت�سن 
املعارف  اأو يف جمموعة من  االأداء يف مهارة ما  براعة يف  اأو  املدر�سي،  العمل  براعة يف 

)�سوا�رصة، 2007( . 
ي�ستنتج الباحث مما �سبق اأن االإن�سان مميز عن باقي املخلوقات االأخرى حيث اإن لديه 
نزعة فطرية نحو التفوق وبلوغ الكمال، وهذا يت�سح ب�سورة جلية لدى اأ�سحاب ذوي دافعية 
الف�سل،  الذات، واخلوف من  الهدف، وحتقيق  اأجل حتقيق  االإجناز املرتفعة ببذل اجلهد من 
وال�سعي نحو التفوق على االآخرين، وحب املناف�سة و املخاطرة والتحدي، وتوقع االأهداف 

االإيجابية، وو�سع اأهداف متو�سطة ال�سعوبة. 
اإن معلمي املجتمع الفل�سطيني كغريهم من باقي معلمي العامل يطمحون اإىل م�ستوى 
على  الفل�سطينية  واجلامعات  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�سهد  حيث  والتقدم  للنجاح  اأف�سل 
املعلمني  قدرات  تطوير  اإىل  ت�سعى  التي  وامل�ساريع  الربامج  من  جمموعة  التعليم  م�ستوى 

الذهنية والوجدانية وطاقاتهم ال�ستثمار حتقيق النجاح. 
ونتيجة ملا اأ�سارت اإليه بع�ص الدرا�سات الفل�سطينية التي تعر�ست لل�سغوط املدر�سية 
الع�ساب  اإىل  مييلون  الفل�سطينيني  املعلمني  اأن  اإىل  ت�سري  والتي  املعلم،  باأداء  وعالقتها 
واالإح�سا�ص  والرتدد  وال�سك،  واالنفعال  بالتوتر  وي�سعرون  النف�سية،  ال�سحة  عن  واالبتعاد 
بالنق�ص، وعدم الكفاءة يف اأداء اأعمالهم )الكحلوت، 2006: 115(. رمبا لهذا ال�سبب وبع�ص 
املعلم  �سغوط  من  للتخفيف  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  الباحث  عر�ص  االأخرى،  االأ�سباب 

احلياتية ورفع دافعية اإجنازه.  
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مشكلة الدراسة: 
يعاين املعلم الفل�سطيني بدرجة مرتفعة من ال�سغوط احلياتية التي لها عالقة ب�سغوط 
التدري�ص، وال�سغوط االإدارية، و�سغوط االحتالل االإ�رصائيلي، و�سغوط الو�سع االقت�سادي 
واالجتماعي، و�سغوط الف�سائل ال�سيا�سية، و�سوء العالقة بني املعلم واملدراء، و�سوء �سلوك 
البحث  ال�رصوري  بات من  لذا  التعليمية،  والو�سائل  التجهيزات  قلة  اإىل  باالإ�سافة  الطلبة، 
عن و�سائل من �ساأنها اأن تعمل على م�ساعدة املعلمني يف االبتعاد عن الع�ساب واالقرتاب 
اإىل ال�سحة النف�سية، لذلك اأتت هذه الدرا�سة كمحاولة الإلقاء ال�سوء على اأثر عدد من فنيات 
الربجمة اللغوية الع�سبية )دعائم الربجمة اللغوية الع�سبية، والتحدث مع الذات، والتعرف 
الرابط  وتكوين  الثانوية،  ال�سكليات  على  والتدريب  للمعلم،  واملوجب  ال�سالب  االإطار  اإىل 

ال�سلبي، وحتطيم الرابط ال�سلبي( كمحولة يف اإعادة التوازن ورفع العوامل االإجنازية. 
ومن هذا املنطلق ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص االآتي: 

ما مدى فاعلية الربجمة اللغوية الع�سبية يف تنمية الدافعية لالإجناز 
لدى املعلم الفل�سطيني مبحافظات غزة؟ 

ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية يف  1 .

التطبيقني القبلي والبعدي على مقيا�ص دافعية االإجناز؟  
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية يف  2 .

التطبيقني البعدي والتتبعي على مقيا�ص دافعية االإجناز؟ 
التجريبية  اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة  هل هناك فروق ذات داللة  3 .

وال�سابطة يف التطبيق والبعدي والتتبعي على مقيا�ص دافعية االإجناز؟ 

أهداف الدراسة: 
اإجراءات واأن�سطة عملية ذات �سلة وثيقة لتن�سيط  اإىل البحث عن  الدرا�سة  ت�سعى هذه 
اأجل بلورتها يف برنامج حمدد،  دافعية االإجناز لدى املعلمني يف قطاع غزة، والعمل من 
واختبار مدى فاعليتها يف زيادة دافعية االإجناز، بحيث يتمثل هدف الدرا�سة يف اختبار اأثر 
برنامج لتنمية دافعية االإجناز من خالل تدريب للمعلمني نظريًا وعمليًا على بع�ص مفاهيم 
الربجمة اللغوية الع�سبية التي رمبا توؤثر على خ�سائ�سهم العقلية واالنفعالية وال�سلوكية، 
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مبا ي�ساعدهم على فهم ذواتهم واالآخرين، وي�ساعدهم بالتايل على حتقيق مزيد من النجاح 
واال�ستفادة من اإمكاناتهم،  و من املتوقع اأن تك�سف هذه الدرا�سة عن مدى فاعلية الربجمة 

اللغوية الع�سبية يف تنمية الدافعية للمعلمني بقطاع غزة عن طريق اإعادة برجمتهم . 
أهمية الدراسة: 

تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية من عدة حماور منها: 
اإنها اأول درا�سة علمية جتريبية تناولت الربجمة اللغوية الع�سبية على امل�ستوى  1 .

املحلي والعاملي )يف حدود علم الباحث( . 
رمبا توجه اأنظار الباحثني اإىل اأهمية الربجمة اللغوية الع�سبية، ودورها يف تنمية  2 .

اجلوانب االإيجابية لدى االإن�سان. 
اللغوية  اأهمية الربجمة  اإىل  اأنظار املتخ�س�سني  الدرا�سة يف توجيه  قد تفيد هذه  3 .
الع�سبية يف جماالت التعليم، وال�سحة، والدين، واالإعالم، وال�سخ�سية، واالأعمال. 

مصطلحات الدراسة: 

تعريف الباحث الإجرائي لدافعية الإجناز: ◄ القدرة على االأداء اجليد، والطموح، 
واحلراك االجتماعي، واملثابرة، واإدراك الزمن، والتحمل، وتقدير الذات، واختيار 
الرفيق، وتتحدد بالدرجة التي يح�سل عليها املعلم/ املعلمة على مقيا�ص دافعية 

االإجناز امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة. 
تعريف الباحث الإجرائي للربجمة اللغوية الع�سبية: ◄ علم ي�ساعد الفرد على 
والو�سول  الهمم،  ويحفز  ال�سلوك،  ويهذب  القدرات،  ويدعم  واالأخر،  الذات  تغيري 
باالإن�سان لدرجة االمتياز الب�رصي التي بها ي�ستطيع اأن يحقق اأهدافه، ويرفع دائما 
املعلمة  املعلم/  التي يح�سل عليها  بالعالمة  وي�ستدل عليه  من م�ستوى حياته، 

على مقيا�ص دافعية االإجناز. 

حدود الدراسة: 
االبتدائية  املدار�ص  يف  واملعلمات  املعلمني  الطلبة  من  مبجتمعها  الدرا�سة  تتحدد 
املعلمني  الطلبة  من  املكونة  احلالية  الدرا�سة  عينة  و�ستق�سم  غزة،  مبحافظات  واالإعدادية 
من جامعة االأق�سى اإىل جمموعتني متكافئتني بحيث تكون اإحداهما املجموعة ال�سابطة، 
التجريبية،  املجموعة  على  التدريبي  الربنامج  و�سُيطبق  التجريبية،  للمجموعة  واالأخرى 
على  الدرا�سة  تقت�رص  كما  جتريبي،  اإجراء  اأي  اإىل  االأخرى  املجموعة  تخ�سع  لن  حني  يف 
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الع�سبية  اللغوية  الربجمة  علم  بربنامج  املتمثلة  واأدواتها  ومتغرياتها  م�سطلحاتها 
الدرا�سي  العام  الثاين من  الدرا�سي  الف�سل  الدافع لالإجناز، وذلك خالل  التدريبي، واختبار 

اجلامعي 2008 / 2009 م. 

الدراسات السابقة: 
بناء على ما �سبق راجع الباحث  الدرا�سات ال�سابقة العربية واالأجنبية واالإنرتنت، ولكنه 
مل يجد درا�سة واحدة مبا�رصة علمية حمكمة تعر�ست لدرا�سة الربجمة الع�سبية اللغوية – يف 
حدود علم الباحث – مما ا�ستدعى من الباحث عر�ص الدرا�سات املتعلقة بالربجمة ودافعية 

االإجناز، وعالقتها ببع�ص املتغريات االأخرى. 
فقد قام رونيل )Ronel, 1986( بدرا�سة هدفت اإىل اإثارة دافعية االإجناز لدى عينة 
اإىل  العينة  ق�سمت  وقد  التجريبي،  املنهج  با�ستخدام  املراهقة  مرحلة  يف  طالبة   )121(
طالبة   )58( وعددها  التجريبية  املجموعة  تلقت  حيث  وال�سابطة،  التجريبية  جمموعتني: 
برناجما لتنمية الدافعية، بينما املجموعة ال�سابطة مل تتلق اأي تدريب، وا�ستخدم الباحث 
واال�ستقاللية  االإجنازية  للقيم  ومقيا�ص  االإجناز،  دافعية  لقيا�ص  )ملهرابيان(  مقيا�سًا 
واالجتماعية، واأظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة بني املجموعة التجريبية وال�سابطة 
اإثارة  اإمكانية  الدرا�سة  نتائج  بينت  وقد  االإجناز،  دافعية  التجريبية يف  املجموعة  ل�سالح 

دافعية االإجناز لربنامج دافعية االإجناز.  
وقامت الأع�رس )1989( بدرا�سة هدفت اإىل تنمية االإجناز لبع�ص الطالبات بجامعة 
قطر، من خالل برنامج لتنمية االإجناز، وتكونت املجموعة التجريبية من ت�سع طالبات بكلية 
الرتبية من فرقة واحدة، وقد اأعدت الربنامج يف ثماين جل�سات، وعلى الرغم من اأن النتائج 
مل ت�سفر عن تغيري يف االأداء الدرا�سي لدى الطالبات امل�ساركات، فاأنه يف الدرا�سة التتبعية 
التي ا�ستمرت ملدة عامني حت�سن ا�ستخدام الطالبات مل�سمون املفاهيم االإجنازية، واأ�سبحن 
اأكرث قدرة على و�سع هدف حمدد، وو�سع خطة لتح�سينها، ولقد بينت نتائج الدرا�سة اأن لهذا 

الربنامج تاأثريات اإيجابية على جوانب خمتلفة من ال�سخ�سية. 
االإجناز  تنمية  برنامج يف  فعالية  اختبار  اإىل  بدرا�سة هدفت   )1989( وهدان  وقام 
وحتقيق الذات و وجهة ال�سبط والتح�سيل الدرا�سي لدى )24( طالبًا جامعيًا، ولقد ُق�سمت 
املجموعة  تلقت  حيث  ال�سابطة،  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  ملجموعتني:  العينة 
بواقع جل�ستني  على مدى ع�رص جل�سات  وذلك  االإجناز،  دافعية  لتنمية  برناجما  التجريبية 
تفهم  مقيا�ص  ُطبِّق  ولقد  تدريب،  اأي  تتلق  مل  ال�سابطة  املجموعة  اأن  حني  يف  اأ�سبوعيا، 
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املو�سوع TAT ، و اختبار وجهة ال�سبط، و اختبار التوجه ال�سخ�سي لقيا�ص حتقيق الذات، 
اإح�سائية  اإىل وجود فروق ذات داللة  و مقيا�ص التوقع االأكادميي.  وت�سري نتائج الدرا�سة 
البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سط  بني 
الذات  حتقيق  لقيا�ص  ال�سخ�سي  التوجه  ومقيا�ص  املو�سوع  تفهم  مقيا�ص  على  والتتبعي 
ل�سالح املجموعة التجريبية.  وكذلك وجدت فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سط درجات 
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف التطبيق البعدي على مقيا�ص وجهة ال�سبط 
ل�سالح املجموعة ال�سابطة.  ومل توجد فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سط درجات املجموعة 

التجريبية ومتو�سط درجات املجموعة ال�سابطة على مقيا�ص التوقع االأكادميي. 
وقام �سريي )Siry, 1990( بدرا�سة هدفت اإىل التحقق من العالقة بني م�ستوى الطموح 
افرت�ص  وقد  امل�سكالت،  حل  على  قدرتهم  وبني  االإجناز  دافعية  ومنخف�سي  مرتفعي  لدى 
)�سريي( اأن االأفراد ذوي الدفعية العالية لالإجناز ميتازون بطموح عال وقوي للتو�سل اإىل 
حل، واأن هذا الطموح يتمثل مبحاوالتهم اجلادة ومثابرتهم الدائمة من اأجل ذلك، وقد ك�سفت 
اأداوؤهم عاليًا يف  العايل لالإجناز كان  الطموح  الطلبة ذوي م�ستوى  اأن  الدرا�سة عن  نتائج 
حل امل�سكالت، وبفارق دال اإح�سائيًا عن زمالئهم منخف�سي الطموح لالإجناز، كما وجد اأن 
م�ستوى الطموح الأفراد الدرا�سة كان يتذبذب خالل العمل على مهمة حل امل�سكالت، والذي 
يزيد بعد اأي اأداء ناجح، ويقل بعد اأي اأداء غري ناجح، كما وجدت فروق ذات داللة اإح�سائية 

بني الذكور واالإناث يف م�ستوى الطموح لالإجناز. 
وقامت نائلة ح�سن )1991( - خالل �سحادة )2005( بدرا�سة لدى عينة من )62( 
طفاًل من ال�سف االأول االإعدادي، بهدف تدريبهم على تنمية اخل�سائ�ص العقلية واالنفعالية 
وال�سلوكية التي متيز ذوي الدافعية العالية لالإجناز، وق�سمت العينة اإىل جمموعة جتريبية 
وُطبِّق  جل�سة،   )60( ملدة  تدريبيًا  برنامج  التجريبية  املجموعة  تلقت  �سابطة،  وجمموعة 
مقيا�ص دافعية االإجناز، ومقيا�ص مفهوم الذات االإجنازية، ومقيا�ص تقدير الذات ومقيا�ص 
وجهة ال�سبط. وت�سري النتائج اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سط درجات املجموعة 
البعدي  ل�سالح  والتتبعي  والبعدي  القبلي  التطبيق  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية 
االإجنازية و تقدير  الذات  االإجناز. ومفهوم  التجريبية يف دافعية  والتتبعي لدى املجموعة 
الذات. ووجود فروق دالة اإح�سائيا يف املجموعة التجريبية بني متو�سط درجات التطبيق 
القبلي يف وجهة ال�سبط، بينما  التطبيق  البعدي ل�سالح  التطبيق  القبلي ومتو�سط درجات 
الفروق بني التطبيق القبلي والتتبعي كانت دالة ل�سالح متو�سط درجات التطبيق التتبعي. 
القبلي والبعدي  التطبيق  التجريبية بني متو�سط  ووجودت فروق ذات داللة يف املجموعة 

والتتبعي ل�سالح التطبيق البعدي والتتبعي. 
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ومل جتد الدرا�سة كذلك فروقا دالة اإح�سائيًا بني متو�سط درجات الذكور واالإناث على 
مقيا�ص دافعية االإجناز قبل تقدمي الربنامج وبعده. 

اأثر برنامج يف تنمية دافعية  اإىل معرفة  بدرا�سة تهدف   )1994( ال�سعراوي  وقامت 
واالنفعالية  العقلية  اخل�سائ�ص  على  بوا  ُدرِّ الذين  املدر�سني  من  عينة  على  االإجناز 
وال�سلوكية، وتكونت العينة من )20( معلمًا من معلمي املرحلة االإعدادية، وقد ق�سمت العينة 
اإىل جمموعتني االأوىل املجموعة التجريبية واملجموعة الثانية املجموعة ال�سابطة، حيث 
تلقت املجموعة التجريبية برناجمًا يف تنمية دافعية االإجناز، وبلغت عدد جل�سات الربنامج 
ال�سابطة فلم تتلق تدريبًا، وقد  اأما املجموعة  االأ�سبوع،  ع�رص جل�سات مبعدل جل�ستني يف 
طبق مقيا�ص دافعية االإجناز، ومقيا�ص ال�سفات االإجنازية، ومقيا�ص جو الف�سل، ومقيا�ص 
ال�سفات االإجنازية ال�سيمانتي. وك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية، ومتو�سط درجات املجموعة ال�سابطة يف التطبيق 
البعدي والتتبعي ل�سالح املجموعة التجريبية، وكذلك وجدت الباحثة فروقا دالة اإح�سائيا 
بني متو�سط درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي والتتبعي عن درجاتهم 
على املقايي�ص االأربعة. بينما مل جتد داللة اإح�سائية بني متو�سط درجات اأفراد املجموعة 
املقايي�ص  على  القبلي  التطبيق  يف  درجاتهم  عن  والتتبعي  البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة 

االأربعة.  
اإىل حماولة تنمية دافعية برنامج تدريبي  بدرا�سة هدفت   )1997( ال�سباح  وقامت 
الدرا�سة  تكونت  حيث  االإعدادي،  الثاين  ال�سف  من  املتعلمني  لدى  االإجناز  دافعية  لزيادة 
التجريبية من جزاأين: االأول برنامج لزيادة دافعية االإجناز، والثاين برنامج لتح�سني عملية 
التجريبية وهي مكونة  العينة  الدرا�سة عينتني: االأوىل هي  ال�سف، �سملت  التعلم يف غرفة 
من )60( تلميذاً وتلميذة حيث تعر�ست املجموعة التجريبية اإىل برناجمني لزيادة الدافعية 
لالإجناز، اأما املجموعة الثانية ال�سابطة فلم تتعر�ص الأي برنامج تدريبي، ولقد ُطبِّق مقيا�ص 

دافعية االإجناز واالختبار التح�سيلي. 
واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني املجموعة التجريبية 
يف م�ستوى التح�سيل للذكور ل�سالح املجموعة التجريبية. ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
التجريبية.  املجموعة  ل�سالح  لالإناث  التح�سيل  م�ستوى  يف  التجريبية  املجموعة  بني 
للذكور  االإجناز  التجريبية يف م�ستوى  اإح�سائية بني املجموعة  ووجدت فروق ذات داللة 
ل�سالح املجموعة التجريبية. ووجدت فروق ذات داللة اإح�سائية بني املجموعة التجريبية 
يف م�ستوى االإجناز لالإناث ل�سالح املجموعة التجريبية. وتبني اأنه ال توجد فروق دالة بني 
متو�سط درجات الذكور، وبني متو�سط درجات االإناث يف املجموعة التجريبية يف م�ستوى 

الدافعية لالإجناز والتح�سيل. 
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وقام نيومان )Newman , 1998( بدرا�سة اأجراها حول اأثر كل من االأهداف االإجنازية 
طلب  على  بناًء  واجلن�ص  امل�سكلة،  ب�سياق  املتعلقة  التعليمية  واالأهداف  للطلبة،  ال�سخ�سية 
االأطفال امل�ساعدة يف اأثناء حلهم للم�سكالت، وتكونت عينة الدرا�سة من )78( طالبا وطالبة 
من ال�سفني الرابع واخلام�ص، من مدار�ص ابتدائية متنوعة عرقيا، اختريوا ح�سب ال�سجالت 
املدر�سية وتقارير املدر�سني، وق�سموا اإىل ثالث جمموعات ح�سب ال�سجالت املدر�سية وفق 
اإجنازهم: عال، ومتو�سط، ومنخف�ص، بناًء على اختبار االإجناز يف جامعة �ستانفورد، كما 
اأجاب الطلبة على ا�ستبانة عن االأهداف ال�سخ�سية، واأخرى عن االأهداف التعليمية املتعلقة 
ب�سياق امل�سكلة، واختبار اآخر حلل امل�سائل الريا�سية، وقد حدد )نيومان( الهدف التعليمي 
على اأنه تعلم األغاز ريا�سية ت�ستطيع اأن ت�ساعد الطالب كيف يتعلم حل جميع اأنواع امل�سكالت 
حتى ال�سعبة منها، يف حني حدد الهدف االأدائي على اأنه العمل على حل امل�سائل احل�سابية 
والريا�سية التي ت�ستطيع اأن حتدد للطلبة مقدار ذكائهم، وما الدرجة التي ت�ستطيع اأن حتدد 
الريا�سيات؟  يف  عليها  يح�سلوا  اأن  ميكنهم  التي  الدرجة  وما  ذكائهم؟  مقدار  للطلبة  بها 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه لي�ص ملتغري اجلن�ص اأثر دال اإح�سائيا على �سلوك طلب امل�ساعدة، 
يف حني تبني وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني اأهداف طلبة التعلم ال�سخ�سية املتعلقة 
ب�سياق امل�سكلة، الذين كانوا اأكرث طلبا للم�ساعدة من الباحث باملوازنة مع زمالئهم الذين 
لديهم معرفة اأكرث منهم، مما ي�ساعدهم يف تكيفهم مع امل�سكلة، اأي عندما تكون امل�سكلة ذات 
هدف متفق مع اأهداف الطلبة ال�سخ�سية اأي هدف امل�سكلة هو نف�سه هدف الطالب، فيكون 

طلبهم للم�ساعدة، اأكرث الأن رغبتهم عالية يف حتقيق االإجناز.  
بدرا�سة بهدف   )Vermeer, Monique. & Gerard, 2000( وزمالوؤه  فريمر  وقام 
ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة  لدى  احل�سابية،  امل�سائل  حل  يف  االإجناز  دافعية  اأثر  اإىل  التعرف 
االبتدائي، و قام الباحثون باختيار عينة مكونة من )160( طالبًا وطالبة، تراوحت اأعمارهم 
بني )11( و )12( �سنة ينتمون اإىل طبقة اجتماعية متو�سطة الدخل، ثم خ�سع امل�ساركون 
الختبار القدرة املنطقية املجردة، وذلك من خالل مقيا�سني فرعيني معدلني الختبار القدرة 
غري اللفظية، كما طبق عليهم مقيا�ص الدافعية واختيار حل امل�سكالت الذي تكون من )6( 
م�سكالت ح�ساب، و )6( م�سكالت تطبيق، وُبنيت امل�سكالت يف اأزواج بحيث كانت العمليات 
احل�سابية املطلوبة لكال النوعني من امل�سكالت نف�سها، لكن اإحدى امل�سكلتني يف الزوجني 
تقدم امل�ساألة كعملية ح�سابية فيها، و امل�سكلة االأخرى تقدم موقفًا على الفحو�ص لتحديد 
العمليات احل�سابية، ثم بعد ذلك اإجراء هذه العمليات، لذالك فاإن املعرفة االإجرائية املطلوبة 
ارتباط متغري  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد  ذاتها،  امل�سكالت هي  النوعني من  حلل كال 
الدافعية ب�سلوك حل امل�سكالت بنوعية احل�سابي والتطبيقي، كما وجد تفاعل دال اإح�سائيًا 
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بني املتغريين امل�ستقلني )الدافعية واجلن�ص( وارتباطهما بحل امل�سكالت، اإذ اأظهرت النتائج 
اأن كفاءة الذكور كانت اأعلى منها عند االإناث يف حالة م�سكالت التطبيق، يف حني مل يكن 

اأثر للجن�ص يف حل امل�سكالت احل�سابية. 
وقام ال�سايف )2000( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل الطلبة الناجحني والفا�سلني، 
واملتاأخرين  املتفوقني  من  طالبا   )180( من  مكونة  عينة  على  االإجناز  بدافعية  وعالقته 
بالفرعني االأدبي والعلمي، وقد طبق الباحث مقيا�ص عزو النجاح والف�سل، واختبار الدافع 
االإجناز. و اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني الطالب مرتفعي 
ومنخف�سي دافعية االإجناز )املتفوقني درا�سيا( يف جوانب القدرة واجلهد يف املواد الدرا�سية 
ل�سالح الطالب مرتفعي دافعية االإجناز. وكذلك ال توجد فروق ذات داللة بني الطالب مرتفعي 
ومنخف�سي دافعية االإجناز )املتاأخرين درا�سيا( يف جوانب عزو الف�سل. ووجدت عالقة دالة 
اإح�سائيا بني جوانب عزو النجاح: )القدرة، واجلهد، واملواد الدرا�سية، واالختبار، ودافعية 
االإجناز( .  يف حني ال توجد عالقة دالة اإح�سائيا بني عزو النجاح اإىل كل من املزاج واحلظ 

العام. واأخريا توجد عالقة دالة اإح�سائية بني جوانب عزو الف�سل ودافعية االإجناز. 
بدرا�سة هدفت اإىل اختبار فاعلية التدريب على اخليال يف  القا�سمي )2002(  وقام 
تنمية دافعية االإجناز لدى االأطفال يف دولة االإمارات حيث تكونت عينة الدرا�سة من )40( 
تلميذاً من الذكور من منطقة راأ�ص اخليمة التعليمية بدولة االإمارات، مق�سمني اإىل جمموعتني: 
التجريبية )ن = 20( وال�سابطة )ن = 20( ، وقد حتققت الباحثة من �رصوط املجان�سة بني 
واالجتماعي  االقت�سادي  وامل�ستوى  الذكاء  ون�سبة  العمر  متغريات:  املجموعتني من حيث 
وم�ستوى دافعية االإجناز قبل التجريب، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن فاعلية برنامج التدريب 
على اخليال يف تنمية دافعية االإجناز لدى االأطفال، واأبرزت دور اخليال واأهمية ا�ستخدامه 
يف تنمية التوجه الدافعي يف �سخ�سية الطفل و�سلوكه على نحو يدفعه اإىل ال�سعي اأو االجتهاد 
جوانب  على  تنعك�ص  والتقدم،  والتفوق  التميز  من  اأف�سل  م�ستوى  حتقيق  نحو  التناف�ص  اأو 

حياته املختلفة. 
وقام �سحادة )2005( بدرا�سة هدفت اإىل اختبار اأثر فاعلية برنامج لتنمية دافعية 
بوا على اخل�سائ�ص العقلية واالنفعالية وال�سلوكية التي متيز االأفراد  االإجناز لدى اأطفال ُدرِّ
االإعدادي،  الثاين  ال�سف  )78( طالبًا يف  الدرا�سة من  عينة  وتكونت  االإجناز.  دافعية  ذوي 
جمموعة  واأخرى  طالبًا،   )39( ت�سم  جتريبية  جمموعة  جمموعتني،  اإىل  العينة  وق�سمت 
�سابطة ت�سم )39( طالبًا، و ا�ستخدم الباحث مقيا�ص دافعية االإجناز لفاروق عبد الفتاح، 
واالجتاه نحو املخاطرة من اإعداد الباحث، وم�ستوى الطموح لكاميليا عبد الفتاح، وا�ستمارة 
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امل�ستوى االقت�سادي واالجتماعي الثقايف ل�سامية القطان، و اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
اإح�سائية بني درجات املجموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي  فروق ذات داللة 
ل�سالح التطبيق البعدي يف متغريات دافعية االإجناز وم�ستوى الطموح والتح�سيل الدرا�سي، 
بينما ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني التطبيق القبلي والبعدي يف دافعية االإجناز، 
ال�سابطة. ووجدت  و االجتاه نحو املخاطرة، وم�ستوى الطموح، والتح�سيل يف املجموعة 
التطبيق  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  متو�سطات  بني  داللة  ذات  فروق 
و  الطموح  وم�ستوى  االإجناز  دافعية  يف  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  والتتبعي  البعدي 
الدرا�سة  عينة  لدى  اإح�سائية  داللة  ذي  ارتباط  ووجد  املخاطر.  نحو  واالجتاه  التح�سيل، 
بني دافعية االإجناز وبني م�ستوى الطموح، بينما مل توجد اأي عالقة ارتباط دالة بني دافعية 

االإجناز وباقي املتغريات. 
وقام �سوا�رسة، عاطف ح�سن )2007( بدرا�سة هدفت اإىل معرفة تاأثري برنامج اإر�سادي 
يف ا�ستثارة دافعية االإجناز لدى طالب يعاين من تدين الدافعية يف التح�سيل الدرا�سي، حيث 
واختربت  الذاتي  ومفهومه  واجتاهاته،  ومعارفه  مواقفه  حول  املالحظات  وُوثقت  ُروقب 
اإر�ساديا تربويًا لزيادة دافعية  قدراته خالل ف�سل درا�سي كامل كان يتلقى فيه برناجما 

االإجناز وفق اأوقات حمددة، ُنفِّذ يف غرفة االإر�ساد الرتبوي يف مدر�سته. 
واأظهر التحليل الكمي والنوعي يف الدرا�سة احلالية ب�سقيها الت�سخي�سي والعالجي اأن 
الطالب يعاين من تدين دافعية االإجناز، والتح�سيل الدرا�سي، ويفتقر اإىل مفهوم وا�سح حول 
الذات، كما اأظهرت الدرا�سة اأن برنامج االإر�ساد الرتبوي املطبق كان فاعال يف اإثارة دافعية 

الطالب ورفع حت�سيله االأكادميي.  
واملنهج  الو�سفي  للمنهج  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستخدام  �سبق  مما  الباحث  الحظ  وقد 
 ،)Siry,1990( حيث بينت درا�سات املنهج الو�سفي كدرا�سة �سريي ، )التجريبي )اإعداد برنامج
م�ستوى  ارتفاع  بني  عالقة  هناك  اأن   ،  )2000( ال�سايف   ،  )Newman, 1998( نيومان 
الدافعية لالإجناز ولبع�ص املتغريات مثل )حل امل�سكالت، والتح�سيل االأكادميي، ومهارات 
ذهنية، وحل امل�سائل احل�سابية، والذكاء( اأي ميكن القول اإن معايري الدافعية لالإجناز تكمن 

يف النجاح والتفوق، وتخطي العقبات وحل امل�سكالت. 
بدرا�سة  املتمثلة  برنامج(  )اإعداد  التجريبي  املنهج  ا�ستخدمت  التي  الدرا�سات  اأما 
رونيل )Ronel, 1986(، والأع�رس )1989(، ونائلة ح�سن )1991( ، وال�سعراوي )1994(، 
ح�سن  وعاطف  و�سوا�رسة   ،)2005( و�سحادة   ،)1997( وال�سباح   ،)2002( والقا�سمي 
)2007(، فتتفق على اأن زيادة دافعية االإجناز من خالل برنامج تدريبي، واملفاهيم التي 
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الذات، والتح�سيل  الطموح، والتخيل، وحتقيق  االإجناز مثل م�ستوى  تاأثري على دافعية  لها 
الدرا�سي، ووجهة ال�سبط، وبع�ص اخل�سائ�ص العقلية و االنفعالية وال�سلوكية.  اأما الدرا�سة 
اللغوية  )الربجمة  جديداً  تدريبيًا  برناجمًا  تطرح  باأنها  �سابقاتها  عن  متيزت  فقد  احلالية 
اأهدافها و مو�سوعاتها قد تزود الفرد بالطريقة والتقنية من اأجل التغري  الع�سبية( ، رمبا 
والتاأثر االإيجابي على ارتفاع م�ستوى الدافعية لالإجناز، علما باأن الربجمة اللغوية الع�سبية 
نظريات  مفاهيم  ببع�ص  عالقة  له  تطبيقي  نظري  كعلم  علمية  ب�سورة  مرة  الأول  تدر�ص 

التعلم.  

فروض الدراسة: 
التجريبية يف  املجموعة  درجات  متو�سط  اإح�سائية بني  داللة  ذات  فروق  توجد  1 .

التطبيقني القبلي والبعدي على مقيا�ص دافعية االإجناز ل�سالح القيا�ص البعدي.  
التجريبية يف  املجموعة  درجات  متو�سط  اإح�سائية بني  داللة  ذات  فروق  توجد  2 .

التطبيقني البعدي والتتبعي على دافعية االإجناز. 
التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سط  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  3 .

وال�سابطة يف التطبيق والبعدي والتتبعي على دافعية االإجناز. 

عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة على النحو االآتي: 

اختري جميع طلبة امل�سائي من امل�ستوى الرابع امل�سجلني مل�ساق القيا�ص والتقومي  ♦ 
وعددهم )118( معلمًا ومعلمة يعملون مبدار�ص خمتلفة مبحافظات غزة موزعني 
الثانية  وال�سعبة  ومعلمة،  معلمًا   )54( وعددها  االأوىل  ال�سعبة   ، �سعبتني  على 
والرتبية  العربية،  )اللغة  متعددة  وبتخ�س�سات  ومعلمة،  معلمًا   )64( وعددها 

االإ�سالمية، والريا�سيات، والعلوم، واملواد االجتماعية( . 
اختريت  للطلبة،  الرتاكمي  املعدل  ومعرفة  االإجناز  دافعية  اختبار  تطبيق  بعد  ♦ 

ال�سعبة االأوىل كمجموعة جتريبية وال�سعبة الثانية كمجموعة �سابطة.  
املجموعة  من  معلمني   ) ♦ 5( و  التجريبية  املجموعة  من  معلمني   )3( ا�ستثني 

ال�سابطة لعدم اإجابتهم على جميع عبارات اختبار دافعية االإجناز. 
يف  اال�سرتاك  يف  رغبتهم  لعدم  التجريبية  املجموعة  من  معلمني   ) ♦ 9( ا�ستثني 

الربنامج التدريبي. 
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 ) ♦ 25( و  االأوىل(  )ال�سعبة  التجريبية  املجموعة  من  معلمني   )8( الباحث  ا�ستثنى 
اأجل �سبط املجموعتني من  الثانية( من  معلمًا من املجموعة ال�سابطة )ال�سعبة 
حيث نوع التخ�س�ص، واجلن�ص، وم�ستوى دافع االإجناز، واملعدل الرتاكمي للطلبة. 
( فرداً، وعدد العينة يف  اأ�سبح جمموع عدد العينة يف املجموعة التجريبية )34 ♦

املجموعة ال�سابطة )34( فرداً. 
الجدول )1( 

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، 
حسب والجنس، والتخصص، ومستوى الدافعية لإلنجاز والمعدل التراكمي 

املجموعة
املنخف�صمتو�سطمرتفعم�ستوى دافعية الإجناز

املجموع اأقل من 69%70 – 79%اأكرث من 79%املعدل الرتاكمي
اجلن�سالتخ�س�س

التجريبية

اللغة العربية 
والدرا�سات االإ�سالمية 

4116ذكر
5117اأنثى

الريا�سيات و العلوم
3115ذكر
3115اأنثى

املواد االجتماعية
1214ذكر
3227اأنثى

ال�سابطة

اللغة العربية 
والدرا�سات االإ�سالمية 

2114ذكر
5117اأنثى

الريا�سيات و العلوم
2215ذكر
2316اأنثى

املواد االجتماعية
2215ذكر
4217اأنثى

36191368 املجموع

األساليب واملعاجلات اإلحصائية: 
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة اختبار »ت«، ومقدار حجم التاأثري، وحتليل التباين االأحادي، 
واختبار )�سيفيه( للمقارنات البعدية املتعددة، وذلك من خالل ا�ستخدم الرزمة االإح�سائية 

للعلوم االجتماعية )SPSS( املحو�سبة. 
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أدوات الدراسة: 

1. اختبار الدافع لإلجناز: 

-A Que H. J. M Hermens بعنوان   اأعد هذا االختبار يف االأ�سل ه. ج. م. هريمانز
الفتاح  عبد  وعرَّبه  قننه  وقد   ،tionnaire Measure of Achievement Motivation
مو�سى )1991( ، يذكر )هريمانز( اأنه عند اإعداد فقرات املقيا�ص، ا�ستخدم ال�سفات الع�رص، 
التي متيز ذوي امل�ستوى املرتفع يف التح�سيل الدرا�سي من ذوي امل�ستوي املنخف�ص، وهذه 
االجتماعي،  واحلراك  املخاطر،  وتقبل  وال�سلوك  املرتفع،  الطموح  م�ستوى  هي:  ال�سفات 
واملثابرة، وتوتر العمل، واإدراك الزمن، والتوجه للم�ستقبل، واختيار الرفيق، و�سلوك التعرف 

و �سلوك االإجناز. 
ويتكون االختبار من )28( فقرة اختيار من متعدد، . تتكون كل فقرة من جملة ناق�سة 
يليها خم�ص عبارات اأو/ �سترّ )تقابلها الرموز اأ، ب، ج، د، هـ( ، وعلى املفحو�ص اأن يختار 

العبارة التي يرى اأنها تكمل الفقرة. 
ويعطى املفحو�ص درجة على اال�ستجابة متتد من 1 اإىل 5 يف الفقرة ذات االختيارات 
على  الدرجة  وحتدد  االأربعة.  االختبارات  ذات  الفقرات  يف   4 اإىل   1 من  ومتتد  اخلم�سة، 
تعطى  املوجبة  الفقرات  ففي  الفقرة.  اإيجابية  لدرجة  طبقا  للمفحو�ص  املعينة  اال�ستجابة 
الدرجات 5، 4، 3، 2، 1 لال�ستجابات اأ، ب، ج، د، هـ على الرتتيب، وينعك�ص ترتيب الدرجات 

يف الفقرات ال�سلبية. 
االبتدائية  املرحلة  والبنات يف  البنني  بتطبيقه على عينة من  االختبار  ثبات  ح�ِسب 
واالإعدادية والثانوية واجلامعية يف املحافظة ال�رصقية بجمهورية م�رص العربية من االأعمار 
13- 28 �سنة، وبلغ حجم العينة الكلية )598( فرداً، منه )372( من البنني،  )226( من 
البنات، وقد بلغ معامل الثبات 0.80 للبنني، 0.64 للبنات 0.76 للعينة كلها. كما ح�سب 
)مو�سى، 1991( ال�سدق التجريبي، اإذ اختري )200( فرد من اأفراد العينة بطريقة ع�سوائية 
)100بنني، 100بنات(، ثم ُح�ِسب معامل االرتباط بني درجاتهم يف اختبار الدافع لالإجناز، 

وبني درجات حت�سيلهم الدرا�سي يف نهاية العام، وقد بلغت قيمة معامل االرتباط 0.67. 
ُقن مقيا�ص الدافع لالإجناز يف البيئة الفل�سطينية حيث ح�سب ثبات املقيا�ص على عينة 
)320 من البنني، 160من البنات( بطريقة التجزئة الن�سفية كاالآتي: 0.75 للذكور، 0.74 
اإناث، 0.80 للعينة الكلية، والثبات بطريقة كرونباك الفا 0.85، وُح�ِسب �سدق املحكمني 

حيث اإن الن�سبة املئوية ال تقل عن 75% )عبداهلل، 1996( . 
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الدافع  ملقيا�ص   )2006 �سالمة،  )اأبو  درا�سة  يف  الداخلي  االت�ساق  �سدق  ُح�ِسب  كما 
لالإجناز، حيث تراوحت معامالت االرتباط للفقرات ما بني )0.308 – 0.680( . اأي داللة 
عند م�ستوى )0.05 – 0.01( يف حني مل ت�سل اأربع فقرات م�ستوى الداللة، اأما �سدق املقارنة 
التجزئة  ،  كما بلغت قيمة ثبات  اأظهر وجود فروق دالة عند م�ستوى 0.01  الطرفية، فقد 
األفا كرونباخ 0.828 وهي قيمة تدل على م�ستوى جيد  الن�سفية 0.837، وثبات بطريقة 
من الثبات. اأما بالدرا�سة احلالية فقد اكتفى الباحث بال�سدق الظاهري حيث ُح�ِسب ال�سدق 
عن طريق ثالثة حمكمني من اأ�ساتذة علم النف�ص، وات�سح اأن تقديرات املحكمني تدل على اأن 
فقرات االختبار كافة تنتمي اإىل الدافع لالإجناز، حيث اأن الن�سبة املئوية التفاق املحكمني 

و�سلت حد 91.5 وهي ن�سبة جيدة لالأخذ بها. 

2. برنامج الربجمة اللغوية العصبية: )إعداد الباحث( 

يعد هذا الربنامج االأداة االأ�سا�سية التي اأُعدت لتحقيق هدف الدرا�سة وهو برنامج خمطط 
منظم يف �سوء االأ�س�ص العلمية اللغوية الع�سبية يف علم النف�ص لتقدمي اخلدمات التدريبية 
لتنمية دافعية املعلم الفل�سطيني، فب�سبب الظروف ال�سعبة التي يعي�سها املعلم الفل�سطيني 
العملية  املعلم نحو  دافع  الباحث باملعلمني، فقد مل�ص مدى  بقطاع غزة، ونظرا الحتكاك 

التعليمية، ولهذا كان حقا -من باب الوفاء لهوؤالء املعلمني- م�ساعدتهم بقدر االإمكان. 

إجراءات الدراسة: 
اقت�ست طبيعة هذه الدرا�سة واأهدافها ا�ستخدام املنهج التجريبي.  ♦ 

تدريب  اأي  اإىل  يتعر�سوا  مل  الكلية  العينة  اأفراد  جميع  اأن  من  الباحث  تاأكد  بعد  ♦ 

�سابق للربجمة اللغوية الع�سبية، ولي�ص لديهم معرفة مبفرداتها واأهدافها ، طبَّق 
املحا�رصات  قاعة  يف  الكلية  العينة  اأفراد  على  االإجناز  دافعية  اختبار  الباحث 
ب�سكل جماعي، ثم فرغت ا�ستجاباتهم على اختبار دافعية االإجناز و�سححت، ثم 
ُوزِّعت درجات املعلمني اإىل جمموعتني مت�ساويتني ح�سب درجة اختبار دافعية 

االإجناز، واملعدل الرتاكمي، واجلن�ص  . 
( معلمة مبتو�سط  و )19 ♦ )15( معلمًا  اأفرادها  بلغ عدد  التجريبية  املجموعة  فئة 
ب  ح�سابي 117.97 وانحراف معياري 15.75 على اختبار دافعية االإجناز، ثم درَّ
اأثر  عن  الك�سف  بغر�ص  التدريبي،  الربنامج  على  التجريبية  املجموعة  الباحث 

الربجمة اللغوية الع�سبية يف تنمية دافعية االإجناز للمعلمني. 
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مبتو�سط  معلمة   ) ♦ 20( و  معلمًا   )14( اأفرادها  عدد  بلغ  ال�سابطة  املجموعة  فئة 
اأما  االإجناز.  دافعية  اختبار  على   16.31 معياري  وانحراف   117.29 ح�سابي 

املجموعة ال�سابطة، فلم يقْم الباحث بتدريبها على الربنامج التدريبي.  
اأ�سبوعني(  وازن الباحث بني االأداء القبلي، واالأداء البعدي، واالأداء التتبعي )بعد  ♦ 
ملعرفة ما اإذا كان هناك اأثر جوهري للربجمة اللغوية الع�سبية يف تنمية دافعية 

االإجناز. 
القبلي،  االأداء  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  بني  الباحث  وازن  ♦ 

واالأداء البعدي، واالأداء التتبعي ملعرفة الفروق بني املجموعتني. 
قبل البدء بتنفيذ الدرا�سة، طبِّق اختبار دافعية االإجناز للتعرف اإىل اإمكانية تكافوؤ  ♦ 
املجموعتني، وبعد االنتهاء من تدريب اأفراد املجموعة التجريبية على الربنامج 

التدريبي، طبِّق اختبار دافعية االإجناز على اأفراد العينة الكلية.  
تتحدد متغريات الدرا�سة باملتغري امل�ستقل وهو برنامج الربجمة اللغوية الع�سبية،  ♦ 

واملتغري التابع، وهو درجة املعلم يف اختبار دافعية االإجناز. 
ح�سب الباحث درجة التكافوؤ بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف  ♦ 

املتغري التابع. 
الجدول )2( 

  يوضح الفرق بين متوسط درجات التطبيق القبلي لدى أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على دافعية 
اإلنجاز، باستخدام اختبار )ت( إليجاد الفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين 

الدللةقيمة )ت(النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالتطبيقاملجموعة

34117.9715.75القبليالتجريبية
غري دال0.182

34117.2916.31القبليال�سابطة

املجموعتني  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   :)2( جدول  من  يت�سح 
التجريبية وال�سابطة يف التطبيق القبلي على مقيا�ص دافعية االإجناز مما يدل على تكافوؤ 

املجموعتني. 

أهمية الربنامج: 
من االأهداف الرئي�سة الأي معلم جيد ال�سعي اإىل زيادة املعرفة، وحتقيق حياة اأف�سل له 
ولالآخرين، ويتوقف ذلك على �سعي املعلمني لالقرتاب من حتقيق اأهدافهم، فذوو الدافعية 
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االإجنازية هم من بني املعلمني القادرين على تطويع كل ما ت�ستطيع اأن تناله اأيديهم من 
اأجل بناء الذات، وحتقيق م�ستوى اأف�سل ملا يت�سف به هوؤالء املعلمون من خ�سائ�ص عقلية 
وانفعالية و�سلوكية جيدة، وبناء على ذلك، فاإن تنمية دافعية االإجناز لدى املعلم تعد اإحدى 

الدعائم االأ�سا�سية وال�رصورية لرقي املعلم وطالبه، ومن ثم املجتمع عامة. 
وميكن بيان اأهمية الربنامج يف االآتي: 

�رصيحة  اأي  من  ي�ستخدمه  من  لكل  الدافعية  تنمية  يف  ي�ساعد  اأن  للربنامج  ميكن  1 .
كانت، وال�سيما �رصيحة القيادة. 

ت�ساعد هذه الربجمة يف جمال تنمية املعلم، وزيادة األفة املعلم مع طالبه واأ�رصته  2 .
وزمالئه. 

التعليمية  الربامج  من  املزيد  لعمل  الباحثني  اأمام  املجال  الربنامج  هذا  يف�سح  3 .
التطبيقية للو�سول اإىل األفة عالية بني النا�ص، واإىل زيادة فهم الذات واالآخر، وزيادة كفاءة 

و�سائل ال�رصح، وك�سب مهارات اللقاء، وتطوير التفكري وحل امل�سكالت ال�سخ�سية. 

أهداف الربنامج: 

بناء على ما ورد يف االإطار النظري وو�سع اأهداف برنامج البحث احلايل التي تبلورت 
يف النقاط االآتية: 

تنمية دافعية املعلمني. 1 .
تدريب املعلمني على بع�ص مهارات الربجمة اللغوية الع�سبية كي ي�سبحوا اأفرادا  2 .

منجزين. 
تعلم املعلمني خ�سائ�ص التمايز الب�رصي.  3 .

ويتمثل ذلك يف اخل�سائ�س الآتية: 
أ. حتمل امل�سوؤولية. 

ب. فهم الذات اأكرث. 

ت. بناء األفة مع االآخر اأكرث. 

	. التخطيط لتحقيق اأهداف اآنية ومتو�سطة املدى و طويلة املدى. 
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	. اكت�ساب املعلمني املهارات االأ�سا�سية للنجاح.   

	. توظيف �ستة م�ستويات لتمثيل االمتياز الب�رصي. 

	. اكت�ساب املعلمني وعيا باالآثار االإيجابية وال�سلبية لرفع دافعية االإجناز. 

الب�رصي  التمثيلي  النظام  خالل  من  التوافق  بناء  على  املعلمني  قدرة  د. زيادة 

وال�سمعي واحل�سي. 

األسس اليت يقوم عليها الربنامج: 

ي�ستند اأي برنامج تعليمي اإىل اأ�سا�ص نظري ينطلق منه ، فقد ا�ستخدم الباحث اأ�سلوب 
التي  وفنياته  الوا�سع  مبعناه   www.icnlp.net الع�سبية  اللغوية  للربجمة  العاملي  املركز 

ت�سرتك مع فنيات العديد من االأ�ساليب احلديثة يف التدريب والعالج واالإر�ساد النف�سي.  

املالمح الرئيسة للربنامج: 

اأعدَّ الباحث جل�سات التدريب على الربجمة اللغوية الع�سبية بعد االطالع على االأدب 
اخلا�ص بالربجمة اللغوية الع�سبية، ومعرفة الباحث ال�سابقة علما باأن الباحث حا�سل على 

دبلوم عام يف الربجمة اللغوية الع�سبية من البورد االأمريكي. 

فردية  تدريبية  تعليمية  فعالية  ت�سمنت  لقاءات(،   8( على  الربنامج  ا�ستمل  وقد 
وجماعية، بهدف زيادة تنمية دافعية االإجناز للمعلم. وي�ستغرق زمن اللقاء �ساعتني بينهما 
ا�سرتاحة مدتها ربع �ساعة، اأي ُطبقت جل�ستان يف لقاء واحد، وبالتايل كان هناك �ست ع�رصة 
اأ�سابيع.  اأربعة  اأن الربنامج خالل  اأي  اأ�سبوعيًا،  جل�سة �سمن ثمانية لقاءات، بواقع لقائني 
م  وبعد نهاية اجلل�سة ال�ساد�سة ع�رصة، يتم التطبيق البعدي ملقيا�ص دافعية االإجناز، ثم ُيقوَّ
الربنامج وُيعقد ب�سكل نهائي، وقد ا�ستخدم الباحث العديد من الفنيات التي ت�ساعده على 
حتقيق الربنامج، ومن هذه الفنيات: احلوار و احلديث مع الذات و التفريغ االنفعايل و تبادل 
ال  الفنيات  هذه  ا�ستخدام  اأن  كما  اال�سرتخاء،  و  العملية  املمار�سة  و  املحا�رصة  و  االأدوار 
يتطلب قدرات خا�سة عند املعلمني، وال يعتمد ا�ستخدامها على امل�ستويات العلمية املعرفية 

للمعلمني. 
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للتحقق من �سدق اجلل�سات عر�ست على جلنة حتكيم موؤلفة من ثالثة اأع�ساء تدري�ص 
و  املاج�ستري  درجة  حملة  من  بغزة  االإ�سالمية  واجلامعة  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف 
الع�سبية، طلب منهم االطالع  اللغوية  الربجمة  النف�ص، ودبلوم عام يف  الدكتوراه يف علم 
الراأي حول مدى منا�سبتها لتحقيق االأهداف املرجوة منها،  التدريب، واإبداء  على جل�سات 
املعيار  و كان  اأبداها املحكمون حول هذه اجلل�سات.  التي  الباحث باملالحظات  اأخذ  وقد 
ب�ساأن مو�سوع اجلل�سة، وهدف اجلل�سة، و حمتوى اجلل�سة ومهماتها،  الباحث  اتخذه  الذي 

و�سري اجلل�سة، هو اإجماع ثالثة من املحكمني.  

مكونات الربنامج: 

يتكون الربنامج من �ست ع�رصة جل�سة مدة كل جل�سة )45( دقيقة، واأجريت اجلل�سات 
يف موؤ�س�سة احلكمة. 

تقويم الربنامج: 

التقويم التكويين: 

م الباحث كل جل�سة من جل�سات الربنامج من خالل �سوؤال املعلمني امل�ساركني  أ. قوَّ

عن عمل مراجعة للجل�سة ال�سابقة ومتارين مع اقرتاحاتهم. 
املجموعة  اإىل  طريقها  اأخذت  التي  التغريات  مالحظة  خالل  من  التقومي  مت  ب. كما 

التجريبية من خالل اللقاءات. 

التقويم اخلتامي: 

معاجلتها  اأجل  من  االأخرية  اجلل�سة  نهاية  يف  االإجناز  دافعية  مقيا�ص  الباحث  طبَّق 
اإح�سائيًا للتاأكد من مدى حتقيق الربنامج الأهدافه. 

 التقويم التتبعي: 

طبَّق الباحث مقيا�ص الدافع لالإجناز بعد اأ�سبوعني من االنتهاء من جل�سات الربنامج 
التدريبي ثم عاجلها اإح�سائيا، للتاأكد من مدى ا�ستمرار التغري الذي حدث يف �سلوك املعلمني 

امل�ساركني . 
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الجدول )3( 
 يبين الخطوط العريضة إلحدا	 بعض التغيير في برمجة المعلم اللغوية العصبية

تف�سيل البيانالبيان

هدف الدرا�سة

تهدف الربجمة اللغوية الع�سبية اإىل تنمية دافعية االإجناز لدي املعلمني.  1 .
اأفراد  ي�سبحوا  لكي  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  مهارات  بع�ص  على  املعلمني  تدريب  2 .

منجزين. 
تعلم املعلمني خ�سائ�ص التمايز الب�رصي.  3 .

ويتمثل ذلك يف اخل�سائ�ص التالية: 
أ. القدرة على حتمل امل�سوؤولية. 
ب.  القدرة على فهم الذات اأكرث. 

ت. القدرة على بناء األفة مع االآخرين اأكرث. 
	. القدرة على التخطيط لتحقيق اأهداف اآنية و متو�سطة املدى و طويلة املدى. 

	. اكت�ساب املعلمني املهارات االأ�سا�سية للنجاح. 
	. توظيف املعلمني �ستة م�ستويات لتمثيل االمتياز الب�رصي. 

	. اكت�ساب املعلمني وعيا باالآثار االإيجابية وال�سلبية لرفع دافعية االإجناز. 
د. قدرة املعلمني على بناء التوافق من خالل النظام التمثيلي الب�رصي وال�سمعي واحل�سي. 

معلمو احلكومة والوكالة من مدار�ص قطاع غزة االبتدائية واالإعدادية. عينة الدرا�سة

الباحث نف�سه. منفذ الربنامج

موؤ�س�سة احلكمة. مكان الربنامج

التدريب اجلمعي با�ستخدام الطريقة املبا�رصة وغري مبا�رصة. نوع التدريب

16 جل�سة. عدد اجلل�سات

�سهر واحد. مدة الربنامج

املحا�رصة – املناق�سة – التدريب العملي – احلديث مع الذات –تبادل الدوار. فنيات الربنامج

التقومي التكويني – التقومي البعدي – التقومي التتبعي. تقومي الربنامج

املدة الزمنية 
45 دقيقةللجل�سة الواحدة
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الجدول )4(
يعرض جلسات البرنامج التدريبية

و�سف اجلل�سةمو�سوع اجلل�سةرقم اجلل�سة

لقاء وتعارف ومو�سوعات االأوىل
الربجمة

تعارف بني الباحث واأفراد العينة، توزيع جدول اللقاءات، 
التعرف اإىل قوانني ونظام اجلل�سات، ومو�سوعات الربجمة 

اللغوية الع�سبية. 

اأهداف امل�ساركني املتوقعة الثانية
من الربجمة اللغوية الع�سبية

يحدد امل�ساركون االأهداف التي يتوقعون حتقيقها من خالل 
م�ساركتهم يف الربجمة اللغوية ويتم مناق�ستهم فيها 

مقدمة وتعاريفالثالثة
ومراحل التعلم

مقدمة عن تاريخ الربجمة واملوؤ�س�سني، تعريفات الربجمة 
اللغوية الع�سبية، مراحل التعلم. 

مناق�سة االفرتا�سات الربجمة الرابعة
اللغوية الع�سبية

 اخلريطة لي�ص هي الواقع، وراء اأي �سلوك مق�سد اإيجابي، 
اأنا اأحتكم يف عقلي اإذا اأنا م�سوؤول عن نتائج اأفعايل، العقل 
واجل�سم يوؤثر كل منهما على االآخر، ال�سخ�ص االأكرث مرونة 

ميكنه التحكم باالأمور، لي�ص هناك ف�سل بل خربات وجتارب. 

مناق�سة االفرتا�سات الربجمة اخلام�سة
الغوية الع�سبية 

 ي�ستخدم النا�ص اأح�سن اختيار لهم يف حدود االإمكانات 
املتاحة يف وقت بعينه، اإذا كان اأي اإن�سان قادراً على فعل 

اأي �سيء فمن املمكن الآي اإن�سان اآخر اأن يتعلمه ويفعله، 
املقاومة ت�سري اإىل �سعف االألفة، ال�سلوك لي�ص ال�سخ�ص، 
ال ميكن اإال اأن نت�سل، اخليار اأف�سل من األالخيار، احرتم 

االآخرين وتقبلهم كما هم، معنى االت�سال هو النتيجة التي 
حت�سل عليها. 

طاقة الكون واالإن�سان، مفاهيم عامة للطاقة، الطاقة الطاقةال�ساد�سة
االإن�سانية، م�سادر الطاقة لالإن�سان، اأعظم مولدات الطاقة. 

احل�سيلة و احلوا�ص واملرونة والعمل الدعائم االأربعةال�سابعة

مراحل التمثيل الب�رصي وم�ستوياتهمتثيل االمتياز الب�رصيالثامنة

�سورة الذات، م�ستويات التحدث مع الذات، القواعد اخلم�سة ، التحدث مع الذاتالتا�سعة
برجمة الذات. 

ما االإطار ال�سلبي، تدريب عملي على االإطار ال�سلبي؟ االإطار ال�سلبيالع�رصة

ما االإطار االإيجابي، تدريب عملي على االإطار االإيجابي؟ االإطار االإيجابياحلادية ع�رصة

ما ال�سكليات الثانوية، تدريب عملي على ال�سكليات الثانوية ؟ ال�سكليات الثانويةالثانية ع�رصة
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و�سف اجلل�سةمو�سوع اجلل�سةرقم اجلل�سة

ما تكوين الرابط، تدريب عملي على تكوين الرابط؟ تكوين الرابطالثالثة ع�رصة

ما الرابط ال�سلبي، تدريب عملي على الرابط ال�سلبي؟ الرابط ال�سلبيالرابعة ع�رصة

ما الرابط االإيجابي، تدريب عملي على الرابط االإيجابي؟ الرابط االإيجابي اخلام�سة ع�رصة

 ما حتطيم الرابط ال�سلبي، تدريب عملي على حتطيم الرابط حتطيم الرابط ال�سلبي ال�ساد�سة ع�رصة
ال�سلبي؟ 

التدريبي  الربنامج  جل�ساته  و�سري  ومهماته  وحمتواه  اأهداف  الدرا�سة  ملحق  يو�سح 
للربجمة اللغوية الع�سبية لعينة الدرا�سة احلالية. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اأول- النتائج املتعلقة بالفر�س الأول ون�سه:  ◄ 

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية بعد 
تطبيق الربجمة اللغوية الع�سبية، وبني متو�سط درجاتهم قبل تطبيق الربنامج على 

مقيا�س دافعية الإجناز. 
متو�سطي  درجات  بني  للفروق  )ت(  اختبار  ا�ستخدم  فقد  الفر�ص  هذا  والختبار 
على  التجريبية  املجموعة  اأفراد  لدى  والبعدي  القبلي  التطبيق  يف  مرتبطني  جمموعتني 

مقيا�ص دافعية االإجناز. 
 الجدول )5( 

يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات التطبيق القبلي والبعدي لدى 
أفراد المجموعة التجريبية على دافعية اإلنجاز

الدللةقيمة )ت(النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالتطبيقالعينةاملجموعة

34التجريبية 
117.9715.75القبلي

3.404
133.0019.28البعدي

)0.01( بني  م�ستوى  اإح�سائية عند  ذات داللة  فروقًا  اأن هناك   :)5( جدول  يو�سح 
ل�سالح  البعدي  والتطبيق  القبلي  التطبيق  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات  متو�سط 
التطبيق البعدي، وقد يرجع ذلك اإىل ت�سمني برنامج الربجمة اللغوية الع�سبية خربات منظمة 



192

العصبية  اللغوية  البرمجة  استخدام  أثر 

د. إسماعيل الهلولفي تنمية دافعية إجناز املعلم الفلسطيني

تهدف اإىل اإقامة الفر�سة للم�سارك الإحداث تغيري يف اأ�سلوب تفكريه وم�ساعره و�سلوكه اإىل 
ال�سبكة  تنمية  على  امل�سارك  ي�ساعد  قد  الربنامج  اأن  اإىل  النتائج  ت�سري  االإيجابي،  االجتاه 
الهدف  بها، ومعاي�ستها بكل عنا�رصها، ومنها و�سع  لل�سعور  الفر�سة  واإتاحة  االإجنازية، 
والتخطيط له، وتنمية املخيلة االإجنازية والتطبيق العملي، وبالرجوع اإىل حمتوى الربنامج 
االأ�سياء  اأقوى  من  وهي  باهلل،  امل�سارك  عالقة  حمتوى  على  تقوم  النجاح  جذور  اأن  جند 
املانحة للدافعية والقوة و الطاقة، فالدافع هو التوجه نحو الهدف، وقد �سنف الهدف اإىل 
دافع معي�سي: وهو يظهر عند تهديد احلياة، اإذ يدفع الفرد للعمل بقوة، دافع خارجي يظهر 
داخلي  ودافع  االخرتاع(،  اأمُّ  )احلاجة  احلل  عن  للبحث  تدفعه  م�سكلة  الفرد  تواجه  عندما 
ذاتي يتمثل بالرغبة يف اأمر ما. ومن اأقوى االأ�سباب املانحة للدافعية الطاقة، وقد �سنِّفت 
الطاقة اإىل: طاقة روحانية  )اإميانية( ، وطاقة ذهنية، وطاقة عاطفية، و طاقة ج�سمانية ، 
وترى الربجمة اللغوية الع�سبية اأن وراء كل طاقة قيمة، ووراء كل قيمة ا�ستفادة.. فال طاقة 
تبذل دون قيمة وال قيمة ال فائدة منها.  ثاين اأهم جذور االإجناز والتفوق االلتزام بالقيم 
االأخالقية: ذلك اأن العمل اجلماعي الناجح يتاأ�س�ص على جمموعات مرتابطة متلك من اأدوات 
التوا�سل �سيئًا كثرياً، وهو ما ال ميكن توافره اإال بني اأفراد يلتزمون باالأخالق. واأي�سا من 
اأ�س�ص جذور النجاح التفاوؤل والتفكري االإيجابي: ترى الربجمة اللغوية الع�سبية، اأن كل ما 
يفكر فيه الفرد يت�سع ويكرب بالنوع نف�سه، ومن جهة اأخرى اإن الفرد الب�رصي ال يفكر اإال يف 
اجتاه واحد. وال ي�سعه تعدد املجاالت.. فاإذا فكر الفرد ب�سكل �سلبي ظل يف االجتاه ال�سلبي.. 
والعك�ص �سحيح.  ورابع اأهم جذور النجاح االنتماء للدين والوطن: اإن الذوبان يف االآخرين 
ال ينتج وال يبدع، فهو يتكلف دوراً غري دوره وكل ما ي�ستنتجه لن يكون اأ�سيال فلن ي�سبح 

اإال ن�سخة مقلدة. 
وقد ُدرِّب امل�سارك على كيفية التزود بالطاقة من خالل اخلطب احلما�سية، وال�سالة، 
و الذكر، والتمارين الريا�سية، و اال�سرتخاء، والتنف�ص التفريغي )حب�ص ال�سهيق لع�رص ثوان 
ثم الزفري خالل خم�ص ثوان( ، و التنف�ص الن�سط )�سهيق وزفري بقوة وعمق( ، والتخل�ص من 

االأحا�سي�ص ال�سلبية، وتدعيم التفكري االإيجابي. 
لهذه  وممار�سة  اخلربة  واكت�ساب  امل�سارك  لدى  تعلم  حدث  فقد  �سبق  ملا  ونتيجة 
املفاهيم، مما اأدى اإىل متثيل اخلربة وتعلم مهارات جديدة لدافعية االإجناز، بحيث اأ�سبحت 
اإىل معلومات  جزءا من بنائه املعريف و�سلوكه واأحا�سي�سه ولي�ص جمرد معلومات ت�ساف 
قدمية لديهم، كل ذلك يف�رص ارتفاع متو�سط درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف التطبيق 

البعدي، عن التطبيق القبلي على مقيا�ص دافعية االإجناز.  
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حجم التأثري: 

لنتائج  نوليها  التي  »الثقة«  مدى  عن  يعرب  للنتائج  االإح�سائية  الداللة  مفهوم  اإن 
النظر عن  اأو حجم االرتباط، وب�رصف  الفرق  النظر عن حجم  العالقات ب�رصف  اأو  الفروق 
التـاأثري للربجمة  ، وحل�ساب حجم  )فام، 1997: 59(  النتائج  التي ن�سعها يف  الثقة  مدى 
يف  مبني  هو  كما   )n2( اإيتا  مربع  اإيجاد  مت   )d( االإجناز  دافعية  لتنمية  الع�سبية  اللغوية 

اجلدول )6(.  
الجدول )6( 

قيمة )n2( وقيمة )d( المقابلة ومقدار حجم التأثير

مقدار حجم التاأثريقيمة dقيمة اإيتا n2املتغري التابعاملتغري امل�ستقل

كبري0.261016دافعية االإجنازالربنامج

يتبني من اجلدول )6(: اأن حجم تاأثري الربجمة اللغوية الع�سبية على تنمية دافعية 
االإجناز كبري، وميكن تف�سري النتيجة نف�سها على اأ�سا�ص اأن )26%( من التباين الكلي للمتغري 

التابع يرجع اإىل تاأثري املتغري امل�ستقل )فام، 1997: 73( . 
ثانياً- النتائج املتعلقة بالفر�س الثاين ون�سه:   ◄ 

البعدي  التطبيق  يف  التجريبية  املجموعة  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد 
والتتبعي على دافعية الإجناز. 

وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص الثالث جرى ح�ساب متو�سط التطبيق البعدي ومتو�سط 
بني  للفروق  »ت«  اختبار  با�ستخدام  التجريبية،  املجموعة  اأفراد  لدى  التتبعي  التطبيق 

متو�سطي عينتني مرتبطني. 
   الجدول )7( 

يوضح داللة الفروق بين التطبيق البعدي والتتبعي لدى 
أفراد المجموعة التجريبية على مقياس دافعية اإلنجاز 

الدللةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالتطبيقالعينةاملجموعة

34التجريبية
133.0019.29البعدي

غري دال1.420
138.94114.93التتبعي
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ال�سابق: عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سط درجات  ويت�سح من اجلدول 
دافعية  مقيا�ص  على  التتبعي  والتطبيق  البعدي  التطبيق  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد 

االإجناز. 
وميكن تف�سري ارتفاع متو�سط درجات التطبيق التتبعي عن متو�سط درجات التطبيق 
البعدي، اأنه غري دال اإح�سائيا على مقيا�ص دافعية االإجناز، لقوة ا�ستمرار اآثار الربنامج على 
التتبعي  التطبيق  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  فقد متثل  التجريبية.   العينة  اأفراد  �سلوك 
مفاهيم وخربات الربجمة اللغوية الع�سبية، والتي تذكرها امل�ساركون من خالل القدرة على 
ا�سرتجاع التعريفات، وفهم معنى افرتا�سات الربجمة اللغوية، والتطبيق العملي املركز على 
حتطيم الروابط ال�سلبية، واإعادة برجمة الروابط ال�سلبية، وترميز الروابط االإيجابية، ورمبا مل 
يتوقف ا�ستخدام مفاهيم الربجمة اللغوية على اجلل�سات، بل امتد اإىل مواقف احلياة اليومية 
اأثر التعلم( مما ينعك�ص على درجات مقيا�ص دافعية االإجناز.  وبذلك ميكن تف�سري  )انتقال 
املجموعة  اأفراد  عليها  ح�سل  التي  اخلربة  بقوة  التتبعي  التطبيق  درجات  متو�سط  ارتفاع 

التجريبية، بحيث اأحدثت تغرياً غري جوهري يف �سلوك امل�ساركني. 
ثالثا- النتائج املتعلقة بالفر�س الثالث ون�سه:  ◄ 

توجد فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية وال�سابطة 
يف التطبيق القبلي والبعدي والتتبعي على دافعية الإجناز. 

وللتحقق من �سحة الفر�ص اأُ�سُتِخدم حتليل التباين االأحادي، كما ُح�ِسبت داللة الفروق 
بني متو�سطات درجات التطبيق القبلي والبعدي والتتابعي لدى اأفراد املجموعة التجريبية 

على مقيا�ص دافعية االإجناز. 
الجدول )8( 

 يوضح مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة )ف( 
ومستوى الداللة لمعرفة الفروق التي تعزى المتغير التطبيق القبلي والبعدي والتتبعي 

لدى أفراد المجموعة التجريبية على مقياس دافعية اإلنجاز 

جمموع م�سدر التباينالتجريبية
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة  فاملربعات

الدللة

دافعية 
االإجناز

7944.0623972.03بني املجموعات

0.000 27814.8599280.6914.137داخل املجموعات

 101
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داخل  الفروق  لبيان  )ف(  قيمة  اأن   :)8( اجلدول  يف  املبينة  النتائج  من  يت�سح 
املجموعة  اأفراد  لدى  االإجناز  دافعية  يف  والتتبعي  والبعدي  القبلي  بتطبيق  املجموعة 
التجريبية، قد بلغت 14.137 وهي ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.01، وهذا يعني اأنه 
اإىل  توجد فروق جوهرية بني التطبيقات داخل املجموعة الواحدة، وهذه الفروق ال ترجع 

عوامل ال�سدفة، بل ترجع اإىل اأثر الربجمة اللغوية الع�سبية. 
الجدول )9( 

يبين اختبار شيفيه لمعرفة الفروق في دافعية اإلنجاز لمتغير التطبيق 
القبلي والبعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 

القبليالتطبيقات
م = 114.53

البعدي
133.00

التتبعي
138.94

القبلي 
م = 114.53

 8.47 14.41

البعدي
5.94م  = 133.00

التتبعي
م  =138.94

يت�سح من نتائج جدول )9(: وجود اختالف بني معدل دافعية االإجناز يف التطبيقات 
اإجنازا من املتبع يف  اأكرث  التتبعي يعطي  التطبيق  الناجت عن  اأن االإجناز  الثالثة، ونالحظ 
قد  التتبعي  التطبيق  يف  املعلمني  اأن  على  يدل  وهذا  البعدي،  التطبيق  اأو  القبلي  التطبيق 
اأف�سل من  اإجنازهم بطريقة  الع�سبية على دافعية  اللغوية  ا�ستفادوا من تعليمهم للربجمة 

املعلمني يف التطبيق القبلي والبعدي. 
الفروق بني متو�سطات  الثالث، وح�ساب داللة  الفر�ص  االإجابة على  اأجل تتبع   ومن 
وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  اأفراد  لدى  والتتبعي  والبعدي  القبلي  التطبيق  درجات 

على دافعية االإجناز، ف�سنتبع يف عر�سنا للنتائج اخلطوات االآتية: 
ح�ساب داللة الفروق بني متو�سط درجات التطبيق القبلي لدى اأفراد املجموعتني  1 .

)التجربية وال�سابطة( على مقيا�ص دافعية االإجناز. 
ح�ساب داللة الفروق بني متو�سط درجات التطبيق البعدي لدى اأفراد املجموعتني  2 .

)التجربية وال�سابطة( على مقيا�ص دافعية االإجناز. 
ح�ساب داللة الفروق بني متو�سط درجات التطبيق التتبعي لدى اأفراد املجموعتني  3 .

)التجربية وال�سابطة( على مقيا�ص دافعية االإجناز. 
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الجدول )10( 
يوضح الفرق بين متوسط درجات التطبيقات القبلي والبعدي والتتبعي 

لدى أفراد المجموعة الضابطة على دافعية اإلنجاز

الدللةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالتطبيقناملجموعةاملتغري

دافعية 
االجناز

117.9715.75القبلي34جتريبية
غري دال0.182

117.2616.31القبلي34�سايطة

133.0019.29البعدي34جتريبية
دال 3.214

119.1216.20البعدي34�سابطة

138.9414.93التتبعي34جتريبية
دال 3.734

114.9419.31التتبعي34�سابطة

ويت�سح من اجلدول ال�سابق )10(: 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف  - 

التطبيق القبلي على مقيا�ص دافعية االإجناز. 
( بني املجموعتني ال�سابطة  وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.01 -

والتجريبية يف التطبيق البعدي على مقيا�ص دافعية االإجناز. 
( بني املجموعتني ال�سابطة  وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.01 -

والتجريبية يف التطبيق التتبعي مقيا�ص على دافعية االإجناز. 
ال�سابطة  املجموعتني  بني  فروق  وجود  عدم  اإىل  القبلي  التطبيق  نتائج  ت�سري 
والتجريبية، مما يو�سح اأن املجموعتني متكافئتان، حيث مل تتعر�ص كلتاهما بعد للربجمة 
والعقل  ذاتهم  على  التعرف  تك�سبهم  منظمة  خربات  الأية  يتعر�سوا  ومل  الع�سبية،  اللغوية 
الب�رصي،  االمتياز  ومتثيل  وروابط،  االأربعة،  اللغوية  الربجمة  ودعائم  والالواعي  الواعي 
التزود  للم�سارك فر�سة  التي تتيح  االأخرى،  الع�سبية  اللغوية  وبع�ص مو�سوعات الربجمة 
تنمية  يف  ت�ساعد  التي  واالجتماعية  االنفعالية  و  واالأخالقية  ال�سخ�سية  اخلربات  ببع�ص 
اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  اإىل  البعدي  التطبيق  نتائج  اأ�سارت  بينما  االإجنازية.   ال�سبكة 

ل�سالح املجموعة التجريبية، وذلك ب�سبب اإعادة برجمة املعلم. 
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اأفراد  اأم التطبيق التتبعي بني  اأما عن ا�ستمرار تلك الفروق �سواء يف التطبيق البعدي 
املجموعتني ال�سابطة والتجريبية، فقد كانت الفروق دالة عند م�ستوى 0.01 ل�سالح اأفراد 
املجموعة التجريبية، وهذا ي�سري اإىل اأن اأفراد املجموعة التجريبية قد اأظهروا بات�ساق منواً 
يف قدرات االأفراد الذين تعر�سوا للربنامج، واأنهم اأح�سنوا توظيف اإمكاناتهم جتاه حتقيق 
اأهدافهم بنجاح، وهذا دليل على اإحداث تغري اإيجابي يف �سلوك اأفراد املجموعة التجريبية، 

وهو تغري ُف�رصِّ يف عالقته بخربة الربنامج. 

توصيات الدراسة: 

يف �سوء نتائج البحث يو�سي الباحث باالآتي: 

االإجناز  دافعية  تنمية  يف  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  دور  احلالية  الدرا�سة  اأظهرت 
املعرفية  ال�سخ�سية  جوانب  جميع  تنمية  يف  فعال  دور  للربنامج  كان  ورمبا  للمعلمني، 

واالنفعالية واالأخالقية واالجتماعية والعاطفية واجل�سمية وفهم الذات واالآخر، ولهذا:  

للم�رصفني ومديري  تنظيم دورات  الرتبية ب�رصوة  امل�سوؤولني يف  الباحث  يو�سي  1 .
املدار�ص واملعلمني يف الربجمة اللغوية الع�سبية، حتى ال يقت�رص دور املعلمني على تو�سيل 

املعارف للتالميذ، بل يتعدى ذلك اإىل التوجيه والت�سخي�ص والعالج. 

يو�سي الباحث املعلمني بالرتكيز على لغة اجل�سم ونربة ال�سوت، ملا لهما من ن�سبة  2 .
عالية )حوايل 95%( يف تو�سيل املعلومات للمتعلمني. 

يو�سي الباحث امل�سوؤولني يف اجلامعات باإ�سافة الربجمة اللغوية الع�سبية كم�ساق  3 .
يدر�ص كمتطلب جامعي. 

يو�سي الباحث املربني والعاملني يف املوؤ�س�سات التعليمية بتدريب املعلمني يف  4 .
املرحلة االبتدائية  )التعليم االأ�سا�سي( على برامج تعليمية �سديقة للطفل. 

يوؤكد البحث �رصورة االهتمام بالعوامل املوؤثرة يف رفع م�ستوى الدافعية لالإجناز  5 .
لدى جميع فئات املجتمع الفل�سطيني وال�سيما املعلمني. 
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الدراسات املقرتحة: 

من خالل نتائج الدرا�سة يقرتح الباحث بع�ص املو�سوعات البحثية االآتية: 
اأفراد  بني  ال�رصاع  حل  يف  االإ�سهام  يف  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  فاعلية  مدى  1 .

االأحزاب الفل�سطينية املختلفة. 
امل�سابني  االأفراد  لدى  املوت  قلق  خف�ص  يف  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  اآثر  2 .

باالأمرا�ص املزمنة. 
طلبة  لدى  الب�رصي  االمتياز  متثيل  يف  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  فاعلية  مدى  3 .

اجلامعات. 
درا�سة الروابط ال�سلبية واالإيجابية يف �سوء نظرية اال�سرتاط الب�سيط.  4 .

درا�سة النظام التمثيلي وعالقته بالذكاءات املتعددة وبع�ص االأ�ساليب املعرفية.  5 .
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املصادر و املراجع: 

أوالً – املراجع العربية:
( : التدين وقلق املوت وعالقتها بدافعية االإجناز  اأبو �سالمة، ماجد حممد خليل ) 2006. 1

لدى معلمي مدار�ص الثانوية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة االأزهر، غزة.  
( : االأ�س�ص النف�سية للتعليم الذاتي وفق املدخلني ال�سلوكي واملعريف،  االأحمد، اأمل )1991. 2

ر�سالة دكتوراة غري من�سورة، كلية الرتبية جامعة دم�سق. 
. )برنامج يف تنمية دافعية االإجناز( مركز البحوث الرتبوي،   ) االأع�رص، �سفاء )1989. 3

قطر، املجلد الرابع والع�رصون، �ص 165 – 303.  
ووجهة  االإجناز  دافعية  �سوء  يف  الدرا�سي  )التح�سيل   :  ) 4 .1985( اهلل  عبد  اآمنة  تركي، 
ال�سبط درا�سة مقارنة بني اجلن�سني لدى بع�ص طالب املرحلة الثانوية يف قطر( ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، كلية البنات، جامعة عني �سم�ص.  
النه�سة  دار  القاهرة،  التعلم،  التعلم ونظريات  �سيكولوجية   ) جابر عبد احلميد )1995. 5

العربية. 
املزاجية  املعرفية  واخل�سائ�ص  االإجناز  �سيكولوجية   ) 6 .1998( ح�سن  على  ح�سن، 

لل�سخ�سية االإجنازية، القاهرة، مكتبة النه�سة امل�رصية. 
القاهرة،  والتجريبية،  النظرية  اأ�س�سه  التعليمي  النف�ص  علم   :  ) 7 .1982( ال�سيد  اهلل،  خري 

مكتبة الفالح. 
( : الدافعية العامة والتوتر النف�سي والعالقة بينهما على عينة   الديب، علي حممد )1997. 8
الطالب واملعلمني، جملة علم النف�ص، عدد 44، الهيئة امل�رصية للكتاب، �ص66 – 87. 

املركز  معتمد  وممار�ص  دبلوم  الع�سبية،  اللغوية  الربجمة   :  ) 9 .2007( عنرت  �سليمان، 
 .www.icnlp.net العاملي للربجمة اللغوية الع�سبية

للربجمة  العاملي  املركز  الع�سبية،   اللغوية  الربجمة  دبلوم   :  ) 10 .2006( عنرت  �سليمان، 
www. icnlp. net اللغوية الع�سبية

املخاطرة  نحو  وعالقته  االإجناز  برنامج  فاعلية  مدى   ) 11 .2005( احلافظ  عبد  �سحادة، 
العربي  املعهد  من�سورة،  غري  دكتوراه  ر�سالة  التح�سيل،  وم�ستوى  الطموح  وم�ستوى 

للبحوث والدرا�سات، القاهرة.  
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ا�ستثارة  يف  الرتبوي  االإر�ساد  يف  برنامج  فاعلية   :  ) 12 .2007( ح�سن  عاطف  �سوا�رصة، 
دافعية االإجناز لدى طالب يعاين من تدين الدافعية يف التح�سيل الدرا�سي )درا�سة حالة(، 

كلية الدرا�سات الرتبوية، اجلامعة العربية املفتوحة، فرع االأردن. 
www. rabitat- alwaha. net/moltaga/showthread.php?p=476777

( : اأثر برنامج يف تنمية دافعية االإجناز على بع�ص املتغريات  ال�سعراوي، �سحر )1994. 13
ال�سخ�سية واملهنية لدى عينة من املدر�سني، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة عني 

�سم�ص. 
( عزو النجاح والف�سل الدرا�سي وعالقته بالدافعية االإجنازية،  ال�سايف، عبد اهلل )2000. 14
درا�سة على عينة من طالب اجلامعة املتفوقني واملتاأخرين درا�سيا مبدينة اأبها، جملة 
اأم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واالإن�سانية، املجلد الثامن ع�رص، العدد  جامعة 

الثاين: 80 – 105. 
( : فاعلية برنامج تدريبي لزيادة دافعية االإجناز لدر املتعلمني يف  ال�سياح، رنا )1997. 15

الف�سل الثاين االإعدادي، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة دم�سق. 
(: »العالقة بني دافعية االإجناز واالجتاه نحو مادة الريا�سيات«  عبد اهلل، تي�سري )1996. 16
جملة التقومي القيا�ص النف�سي الرتبوي، العدد )8( ، ال�سنة )4( ، جماعة القيا�ص والتقومي 

الرتبوي الفل�سطينية، �ص 203  - 213 . 
للن�رص  امل�سرية  دار  العام،  النف�ص  علم   ، )حمرر(  الدافعية   :) 17 .2004( �سفيق  عالونة، 

والتوزيع، اربد، االأردن. 
( : �سغوط ما بعد ال�سدمة واأثرها على الدافعية لالإجناز والتوجيه  العتيبي، غازي )2001. 18
امل�ستقبلي لدى عينة من ال�سباب الكويتي، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، كلية الرتبية، 

جامعة الزقازيق. 
املركز  الالحمدود،  االت�سال  فن  الع�سبية  اللغوية  الربجمة   :) 19 .2001( اإبراهيم  الفقي، 

الكندي للربجمة اللغوية الع�سبية. 
(: ، فاعلية برنامج للتدري�ص على اخليال يف تنمية دافعية  القا�سمي، غاية حميد )2002. 20
ماج�ستري غري  ر�سالة  املتحدة  العربية  االإمارت  بدولة  االأطفال  من  عينة  لدى  االإجناز 

من�سورة، كلية الرتبية جامعة عني �سم�ص. 
( : حجم التاأثري الدرجة املكملة للداللة االإح�سائية، املجلة  فام، ر�سدي من�سور )1997. 21

امل�رصية للدرا�سات النف�سية، ع16، ج7، �ص 5- 75. 



201

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

القاهرة،   ، وقيا�سها، ط1. 22 االإجناز  دافعية   :  )1979( ومن�سور طلعت  اإبراهيم،  ق�سقو�ص 
مكتبة اأال جنلو امل�رصية.  

( : العالقة بني الدافع لالإجناز مفهوم الذات لدى طالب املرحلة  الكلية، جنالء )1991. 23
الثانوية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية جامعة عني �سم�ص. 

( : ال�سغوط املدر�سية وعالقتها باأداء املعلمني باملرحلة  الكحلوت، عماد و ن�رص )2006. 24
اإعداد  يف  الفل�سطينية  التجربة  الرتبية،  لكلية  االأول  العلمي  املوؤمتر  العليا،  االأ�سا�سية 

املناهج، غزة، دي�سمرب، املجلد االأول، �ص 113- 142. 
( الفروق بني اجلن�سني يف الدافع لالإجناز،  مو�سى، ر�ساد، اأبو ناهية، �سالح الدين )1988. 25

جملة علم النف�ص ج2، ع5، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب القاهرة. 
( : اختبار الدافع لالإجناز لالأطفال والرا�سدين، كرا�سة  مو�سى، فاروق عبد الفتاح )1991. 26

التعليمات، ط2، القاهرة، مكتبة النه�سة امل�رصية.  
لدى  االجناز  دافعية  لتنمية  برنامج  فاعلية  اختبار   ) 27 .1989( حممد  حمادة  وهدان، 

الطالب اجلامعيني، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة عني �سم�ص. 
( : »نظريات ال�سخ�سية« ترجمة اأحمد فرج اأحمد واآخرون، الطبعة  هول، لندزي )1971. 28

الثانية، القاهرة، الهيئة امل�رصية العامة للتاأليف. 
ثانياً – املراجع األجنبية: 

Atkinson, J. W. ET at: “The achievement motivation goal setting and 1. 

probability performance “Journal of abnormal and social psychology, 
1964, No 60. pp 27- 36. 

Ronel, E.  (1986) : an attempt arouses the achievement motivation, of 2. 

young woman boy experimental intervention. South African journal of 
psychology. Volt. 16, on.  (1) , pp: 8- 14. 

Harry Alder & Heather (1949) : NLP in 21. Judy Piteous LTD. 3. 

McClelland , d. c.: what is the effect of achiever motivation training in the 4. 

school  (teacher college. 19732 voll;ko;I>p[  , 74. No. p 129. 

Maslow, A. H.  (1954) : «Toward psychology of being « (2nd) N. Y. Van 5. 

nostrand Reinhold.  

ثالثاً – املواقع اإللكرتونية:
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  ملحق البحث

جلسات تعلم بعض موضوعات الربجمة اللغوية العصبية

اجلل�سة الأوىل: لقاء وتعارف، خطة �سري اجلل�سات 

أهداف اجللسة/ 

التعارف بني الباحث وامل�ساركني.  1 .
منها  والهدف  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  مفهوم  على  املتدربني  تعريف  2 .

ومكوناتها. 
حتديد قواعد العمل والعالقة بني الباحث واملتدربني خالل جل�سات الربنامج.  3 .

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

الربنامج  عن  لهم  ويتحدث  وعمله  بنف�سه  ويعرف  بامل�ساركني  الباحث  يرحب  ♦ 
ب�سكل عام. 

ينبه امل�ساركني على بع�ص االأ�س�ص الهامة التي يجب االلتزام بها ت�ساعد الربنامج  ♦ 
على النجاح. 

من  ب�سيء  التعلم  جمال  يف  خربته  ومعلومات  نف�سه  بتعريف  م�سارك  كل  يقوم  ♦ 
التف�سيل. 

سري اجللسة/ 

النموذج  فهم  بهم  واعتزازه  لهم  تقديره  عن  لهم  ويعرب  باحل�سور  الباحث  يرحب 
اإ�سماعيل الهلول من  اأقدم لكم نف�سي فاأنا الباحث  اأن  املكافح لالإن�سان الفل�سطيني. واأحب 
القدرات لدى  العديد من اخلدمات وتنمية  الع�سبية تقدم  اللغوية  موؤ�س�سة احلكمة للربجمة 

االإن�سان الفل�سطيني. 
تنمية  يف  م�ساعدتكم  منها  الهدف  اجلل�سات  من  جمموعة  عن  عبارة  احلالية  الدورة 
املقرتح  الربنامج  اأن  �سويا.  كما  بها  �سنقوم  التي  التدريبات  قدراتكم عن طريق عدد من 
ا�سرتاحة  جل�سة  كل  يتخلل  جل�سات  اأربع  بواقع  لقاءين  اأ�سبوع  كل  جل�سة   16 من  مكون 
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ق�سرية.  ثم قام الباحث بتوزيع جدول مبحتوى الربنامج مت�سمنا عنوان اجلل�سات وموعد 
ومكان تنفيذها على جميع امل�ساركني. نبه الباحث امل�ساركني على بع�س الأ�س�س التي 

يجب اتباعها اأثاء الدورة وهي: 
االلتزام بح�سور اجلل�سات يف موعدها.  - 

اال�ستماع واالإ�سغاء اجليد.  - 

احلديث با�ستئذان.  - 

تنفيذ ما يطلب خالل اجلل�سة والواجب البيتي.  - 

املناق�سة واحلوار الهادف.   - 

اجلل�سة الثانية: اأهداف الربجمة اللغوية الع�سبية

أهداف اجللسة/ 

تنمية روح العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق.  1 .
خالل  من  حتقيقها  ياأملون  التي  لالأهداف  امل�ساركني  توقع  اإىل  اال�ستماع  2 .

الربنامج. 
م�ساركة الباحث مع امل�سرتكني يف حتديد اأهداف الربجمة اللغوية الع�سبية.  3 .

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

جمموعة  كل  من  ويطلب  جمموعات  ثالثة  اإىل  امل�سرتكني  تق�سيم  الباحث  يبداأ  ♦ 
كتابة االأهداف املتوقعة من الربجمة اللغوية الع�سبية خالل ع�رصة دقائق متهيدا 
ملناق�ستها مع امل�سرتكني من خالل مندوب لكل جمموعة حتدده املجموعة نف�سها 

ليكون ناطقا با�سمها خالل النقا�ص. 
يعر�ص كل م�سئول جمموعة االأهداف التي مت اإعدادها من قبل جمموعته.  ♦ 

بعد االنتهاء من النقا�ص من هذه اجلزئية ي�سال الباحث عن االأهداف الواقعية التي  ♦ 
ميكن حتقيقها، وحذف االأهداف غري الواقعية التي ال ميكن حتقيقها ، 

ي�سجل الباحث االأهداف والقواعد التي مت االتفاق عليها.  ♦ 

سري اجللسة/

رحب الباحث باحل�سور ، وخربهم اأنه االآن ب�سدد مناق�سة االأهداف والتوقعات التي 
اأن يتوزعوا  الباحث منهم  يريدون حتقيقها من خالل م�ساركتهم يف الربنامج.  كما طلب 
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ب�سكل  التوقعات  هذه  مناق�سة  ذلك  وبعد  التوقعات،  هذه  ملناق�سة  جمموعات  ثالث  اإىل 
جماعي، وقد الحظ الباحث اأن اأغلب امل�ساركني لي�ص لديهم اأدنى فكرة عن الربجمة اللغوية 
الع�سبية، حيث اأن البع�ص وجد عالقة بني ال�سحر والربجمة اللغوية الع�سبة، يف حني نفرا 
اأعلى بكثري من الدورة احلالية، فاأخذوا يتكلمون عن التنومي  اأهداف  من امل�ساركني و�سع 
مناق�سة  وبعد  الزمن.  بخط  والربجمة  الت�سورية  والقراءة  ال�رصيعة  والقراءة  املغناطي�سي 

الباحث امل�سرتكني اتفقوا على اأهداف الربجمة للربنامج احلايل وهو:  
التعرف اإىل ما هي الربجمة اللغوية الع�سبية وتاريخها.  1 .
التعرف اإىل مراحل التعلم واملهارات االأ�سا�سية للنجاح.  2 .

التعرف اإىل مفاهيم الطاقة وم�سادرها ومولداتها.  3 .
التعرف اإىل بع�ص فر�سيات الربجمة اللغوية الع�سبية.  4 .

التعرف اإىل التمثيل االمتياز الب�رصي وم�ستوياتها.  5 .
التعرف اإىل كيف التخل�ص من اخلربات ال�سلبية، وتنمية اخلربات االإيجابية.  6 .

التعرف اإىل النظام التمثيلي لالإن�سان.  7 .
التعرف اإىل بناء التوافق والقيام بعملية االإدراك بطريقة اأف�سل.  8 .

التعرف اإىل مفاتيح النجاح االأربعة الإيجاد الروابط.  9 .
اجلل�سة الثالثة: مقدمة و تعريفات الربجمة اللغوية الع�سبية و مراحل التعلم 

أهداف اجللسة/ 

التعرف اإىل مهام الربجمة اللغوية الع�سبية .  1 .
التعرف اإىل مفهوم الربجمة اللغوية الع�سبية.  2 .

التعرف اإىل مراحل التعلم.  3 .

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

التحدث عن تاريخ و مهام الربجمة اللغوية الع�سبية.  ♦ 

يلقي الباحث ال�سوء على تعريفات الربجمة اللغوية الع�سبية.  ♦ 

يناق�ص الباحث مع امل�ساركني مراحل ♦ التعلم. 
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سري اجللسة/

اأ�سئلة حمددة  وي�ساألهم عن  احل�سور  وي�سكرهم على  بامل�ساركني  الباحث  يرحب  ♦ 
خا�سة باجلل�سات ال�سابقة. اليوم �سنتحدث اأن �ساء اهلل عدد من املو�سوعات: 

( بنمذجة معاجلني  بعد اأن قاما جون جرندر )1939( ، و وريت�سارد باندير )1950 ♦
اأقوياء ون�رص عدد من البحوث والكتب يف الربجمة اللغوية الع�سبية، بداأ العاملني 
ال�سيغة  با�ستخدام  االآخرين  اإىل  نقله  وكيفية  الب�رصي  التميز  حاالت  درا�سة 

واال�سرتاتيجية التي تو�سله للتميز يف جماله. 
اأو النبوغ لدى االأفراد،  ين�سب مهام الربجمة اللغوية على درا�سة حاالت التفوق  ♦ 
وبنيته  االأولية  عنا�رصه  اإىل  جتزئته  وكيفية  التفوق  معرفة  على  تركز  وهي 
فهو  العملي،  اأداءهم  لتح�سني  اآخرين  اأ�سخا�ص  على  تطبيقه  ثم  ومن  االأ�سا�سية، 
احلياتية  امل�ساعب  من  والتخل�ص  التفوق  حتقيق  بكيفية  بخطوة  خطوة  ميدنا 
والطريقة املمتعة لفهم الربجمة اللغوية الع�سبية هي التطبيق )فهي علم تطبيقي 

اأكرث من كونه نظري( . 
ي�ستخدم الربجمة اللغوية الع�سبية يف جمالت متعددة وهي:  ◄ 

الربجمة يف جمال التعليم.  1 .
الربجمة يف جمال تطوير ال�سخ�سية.  2 .
الربجمة يف جمال ال�سحة النف�سية.  3 .

الربجمة يف جمال االأعمال.   4 .
الربجمة يف جمال الدعوة.  5 .

الربجمة  بتق�سيم  الباحث  قام  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  تعريف  اإىل  بالن�سبة  ♦ 
تعريف  مت  – الع�سبية،  – اللغوية  الربجمة  كلمات،  ثالثة  اإىل  الع�سبية  اللغوية 
كل كلمة منها م�ستقلة عن االأخرى، ثم عر�ص تعريفات خمتلفة للربجمة اللغوية 
الع�سبية كما هو مو�سح يف منت الدرا�سة ، ثم ا�ستخل�ص الباحث تعريف واحد وهو 
فن وعلم الو�سول باالإن�سان لدرجة االمتياز الب�رصي والتي بها ي�ستطيع اأن يحقق 

اأهدافه ويرفع دائما من م�ستوى حياته. 
ق�سم الباحث مراحل التعلم اإىل اأربعة مراحل:  ◄ 

املرحلة االأوىل: مرحلة عدم الوعي بعدم املهارة.   1 .
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املرحلة الثانية : مرحلة الوعي بعدم املهارة.  2 .
املرحلة الثالثة : مرحلة الوعي باملهارة.  3 .

املرحلة الرابعة: مرحلة عدم الوعي باملهارة.  4 .
بني  جتمع  املهارة  هذه  كيف  وبني  الدراجة،  قيادة  على  تعلم  مثال  الباحث  �رصب 
االأربعة مراحل التعلم. كما طلب الباحث من امل�ساركني اأن بفكر كل واحد منهم يف اجلل�سة 

الرابعة. 
اجلل�سة الرابعة واخلام�سة: افرتا�سات الربجمة اللغوية الع�سبية

هدف اجللسة/ 

التعرف اإىل افرتا�سات الربجمة اللغوية الع�سبية.  1 .
التعرف اإىل النظريات ال�سيكولوجية التي تقف خلف كل افرت�ص على حدة.  2 .

حمتوى اجللسة/ 

يعدد الباحث افرتا�سات الربجمة اللغوية الع�سبية.  ♦ 

سري اجللسة/ 

مناق�سة وبيان دللة افرتا�سات الربجمة اللغوية الع�سبية الآتية: 
اخلريطة لي�ص هي الواقع.  ♦ 

اأنا اأحتكم يف عقلي اإذا اأنا م�سئول عن اأفعايل.  ♦ 

العقل واجل�سم يوؤثر كل منهما على االأخر.  ♦ 

ال�سخ�ص االأكرث مرونة ميكنه التحكم يف االأمور.  ♦ 

لي�ص هناك ف�سل بل هناك خربات وجتارب.  ♦ 

عمله  اآخر  اإن�سان  الأي  املمكن  فمن  �سيء  اأي  فعل  على  قادر  اإن�سان  اأي  كان  اإذا  ♦ 
وفعله. 

اجلل�سة ال�ساد�سة: الطاقة 

أهداف اجللسة/

التعرف اإىل بناء ومفهوم الطاقة.  1 .
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التعرف اإىل جوانب وم�سادر الطاقة.  2 .
التعرف اإىل مولدات الطاقة وبع�ص العوامل التي توؤثر عليها.  3 .

حمتوى اجللسة ومهماتها/

يتحدث الباحث عن بناء العامل، ومفاهيم عامة عن الطاقة.  ♦ 

يذكر الباحث اأربعة جوانب للطاقة لدى االإن�سان، باالإ�سافة اإىل م�سادر الطاقة .  ♦ 

يبني الباحث كيف اأن العبادات االإ�سالمية كمولدات توؤثر على لطاقة االإن�سان.  ♦ 

سري اجللسة/

اأمثلة  ال�سابقة مع بيان  التعلم من اجلل�سة  يكمل امل�ساركون حديثهم عن مراحل  ♦ 
تبني مراحل التعلم االأربعة. 

يق�سم الباحث بناء العامل اإىل ق�سمني الكون والإن�سان:  ◄ 

الكون  = مادة + طاقة حتركه.  - 

االإن�سان = مادة )ج�سد + عقل + روح + نف�ص( + طاقة حتركه.  - 

الكون وحدة متكاملة واالإن�سان هو اجلزء االأ�سمى يف هذه الوحدة.   - 

يوؤثر الكون يف االإن�سان ويتاأثر به.  - 

ي�سود التوازن يف الكون كوحدة متكاملة ما مل تتدخل عوامل اأخرى.  - 

جوانب  كافة  يف  اجلوهري  امل�سرتك  العامل  هو  الطاقة  مفهوم  اإىل  بالن�سبة  اأما  ♦ 
احلياة، كما اأن الطاقة الب�رصية هي مقدرة طبيعية موجودة يف كل �سخ�ص وهي 
قابلة للتطور بالتدريب املنا�سب، �رصعة اكت�ساب الطاقة تتفاوت من �سخ�ص الأخر 

والبد من تكدي�ص الوقت واجلهد لبلوغ النتائج. 
اكت�ساب الطاقة ال يجعلك بال�رصورة �سخ�ص اأف�سل ولكنه ي�ساعدك لت�سبح �سخ�سا  ♦ 

اأكرث فاعلية. هناك عالقة متبادلة بني الطاقة الب�رصية والطاقة الكونية. 
الطاقة واملادة وجهان لعملة واحدة ال ينف�سالن.  ♦ 

ق�سم الباحث الطاقة الإن�سانية اإىل اأربعة جوانب للطاقة  ◄ 

الطاقة الروحية )العبادات والتاأمل( .  1 .
الطاقة الذهنية )العقل والتفكري( .  2 .
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الطاقة اجل�سدية )القدرة والقوة( .  3 .
الطاقة النف�سية )امل�ساعر واالأحا�سي�ص( .  4 .
�رسح الباحث اأعظم مولدات الطاقة:  ◄ 

ال�سالة 1 .
االأذكار  2 .
الدعاء  3 .

الريا�سة  4 .
االإيحاء  5 .

بني الباحث بع�س العوامل التي توؤثر يف طاقة الإن�سان:  ◄ 

االأ�سخا�ص املحيطني وخا�سة عن طريق بث امل�ساعر وما ينطوي على املوقف من  1 .
اآثار اإيجابية اأو �سلبية. 

واالأ�سوات  والروائح  واالألوان  كاالأ�سكال  اخلم�سة  احلوا�ص  مثريات  طريق  عن  2 .
وغريها. 

متعلق  هو  ما  وكل  ج�سده،  يف  يدور  وما  عقله،  يف  يدور  وما  نف�سه  ال�سخ�ص  3 .
ب�سحته. 

اجلل�سة ال�سابعة: دعائم الربجمة اللغوية الع�سبية الأربعة 

أهداف اجللسة/ 

التعرف اإىل الدعائم االأربعة املوؤدية اإىل حتقيق االأهداف.  1 .
ممار�سة بع�ص الدعائم التي ت�ساعد على حتقيق االأهداف.  2 .

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

ي�ساأل الباحث: يف راأيكم ما الدعائم التي ميكن اأن ت�ساعد يف حتقيق االأهداف.  ♦ 

ي�ستمع الباحث اإىل حلول املعلمني.  ♦ 

املرونة  ♦  – – احلوا�ص  اللغوية، احل�سيلة  االأربعة للربجمة  الدعائم  الباحث  يحدد 
– العمل. 
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سري اجللسة/

طلب الباحث من املعلمني بعر�ص اأهداف لهم يتاأملون يف حتقيقها، �ساأل الباحث  1 .
ا�ستماع  وبعد  حتقيقه،  ميكن  واقع  اإىل  االأهداف  هذه  حتويل  كيفية  عن  احل�سور 
عليها  يغلب  كان  والتي  االأهداف  حتقيق  يف  املختلفة  احل�سور  اأراء  اإىل  الباحث 

الع�سوائية، عد الباحث الدعائم االأربعة االأ�سا�سية لتحقيق االأهداف وهي: 
ب�سورة  حتيدها  من  البد  يريد؟  ماذا  طالب  كل  يحدد  اأن  يجب  وهي  احل�سيلة  ♦ 

اإيجابية. 
احلوا�ص وهي ا�ستخدام الفرد احلوا�ص اخلم�سة لكي يجمع اأكرب قدر من املعلومات  ♦ 

اخلا�سة بالهدف. 
املرونة الركن الثالث لتحقيق الهدف ويراد به القدرة على التغيري، و بني للح�سور  ♦ 

اأن االإخفاق يف املحاولة ال يعني الف�سل واإمنا يعني ا�ستبعاد فر�سية كان يفرت�ص 
الفرد فيها النجاح. 

يوزع الباحث على احل�سور �رصيط )حتقيق االأهداف( للمحا�رص العاملي اإبراهيم  2 .
الفقي، ويطلب �سماعه عدة مرات حتى نناق�سه يف اجلل�سة القادمة. 

اجلل�سة الثامنة: متثيل المتياز الب�رسي 

أهداف اجللسة/ 

تعريف احل�سور على ما هو التمثيل االمتياز الب�رصي.  1 .
يقلد ما يفعله مناذج التمثيل الب�رصي.  2 .

يتعرف اإىل االأ�سياء التي لها تاأثري اأكرب من االآخرين.  3 .
حتقيق طريقة نقل املهارات.  4 .

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

يعر�ص الباحث على جهاز العر�ص بع�ص �سور الأ�سخا�ص م�سهورين.  ♦ 

يظهر الباحث اكت�ساف بع�ص االأ�سياء لتحقيق نف�ص النتائج.  ♦ 

تقييم اال�ستفادة من خالل نقل املهارات التي علمتها اأنت لالآخرين.  ♦ 
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سري اجللسة/

يبداأ الباحث بتعريف املعلمني ماذا نق�سد بدرا�سة االمتياز الب�رصي من وجهة نظر  - 
يفعله  الذي  ما  فبمعرفة  االمتياز،  هذا  ثم متثيل  الع�سبية ومن  اللغوية  الربجمة 
االأ�سخا�ص املتميزون واكت�ساف خططهم ثم تطبيقهم ميكننا اأن ن�سل اإىل نتائج 
مماثلة. ما هو التمثيل؟ هو عملية اكت�ساف �سلوك ال�سخ�ص اخلبري يف جمال معني 
وال�سري على منهاجه للو�سول لنف�ص االأهداف اأي هو اكت�ساف ومطابقة االمتياز 

الب�رصي. 
عر�ص الباحث على جهاز عر�ص LCD -  بع�ص ال�سور لبع�ص ال�سخ�سيات العاملية 
اأحمد  يا�رص عرفات،  النا�رص،  عبد  اإد�سن طه ح�سني، جمال  والعربية مثل متا�ص 

يا�سني. مع ذكر ال�سرية الذاتية لكل منهما. 
طلب من احل�سور بان يختار النموذج الذي تريد اأن يكون لديك واأن تركز االنتباه  - 
يفعل ذلك؟ ملاذا  النموذج؟   كيف  يفعل هذا  التالية:  ماذا  االأ�سئلة  وجتيب على 

يفعل ذلك؟ 
طلب الباحث من احل�سور ا�ستجماع كل ما تعلمته مما �سبق وقم بتجربته بنف�سك  - 
احلذف  ت�ستطيع  وبذلك  االآخرين  على  اأكرث  تاأثري  لها  االأ�سياء  اأي  تكت�سف  لكي 

واالإ�سافة للو�سول اإىل �سلوك متكامل واأكرث فعالية وبذلك حتقق نف�ص النتائج. 
املرحلة االأخرية لتمثيل االمتياز الب�رصي وهي تتمثل يف قدرة امل�سارك على نقل  - 
على  احل�سول  ي�ستطيعون  كيف  االآخرين  تعلم  وبالتايل  املعلومات  هذه  تدري�ص 

النتائج االإيجابية. 
اجلل�سة التا�سعة: التحدث مع الذات 

أهداف اجللسة/ 

تعرف ال�سخ�ص ذاته على ر�سائله ال�سلبية واالإيجابية.  1 .
اإ�سعاف الر�سائل ال�سلبية وتقوية الر�سائل االإيجابية.  2 .

حمتوى اجلل�سة ومهامها / تذكر بع�ص درا�سات الربجمة اللغوية الع�سبية اأن معدل 
االإن�سان حتى �سن 18 عاما قد تلقى حوايل 150000 األف ر�سالة �سلبية، بينما تلقى فقط 
400 – 600 ر�سالة اإيجابية )�سليمان، 2006( . ونظرا الأن املعلم الفل�سطيني تعر�ص للكثري 
من االحباطات التي توؤدي اإىل تدين م�ستوى ن�ساطه وحيويته لذا فاإنه من االأهمية مبكان اأن 

نعيد له حيويته وينظر اإىل احلياة مبنظور اإيجابي.  
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سري اجللسة/

ينفذ احل�سور خطة الباحث للتحدث االإيجابي مع الذات وهي:  ♦ 

يدون كل معلم على اأقل خم�ص ر�سائل ذاتية �سلبية لها تاأثري عليه، يقوم كل معلم  1 .
بتمزيق الورقة ويلقي بها بعيدا. 

دون خم�ص ر�سائل اإيجابية تعطيك قوة وابداأها بكلمة » اأنا ».  2 .
دون ر�سائلك االإيجابية يف مفكرة �سغرية واحتفظ بها معك دائما.  3 .

واالآن خذ نف�سا عميقا واقراأ الر�سالة واحدة تلو االأخرى اإىل اأن ت�ستوعبها جيدا.  4 .
ابداأ القراءة مرة اأخرى باأول ر�سالة وخذ نف�سا عميقا واطرد اأي توتر داخل ج�سمك،  5 .
اقراأ الر�سالة االأوىل ع�رص مرات باإح�سا�ص قوي، اغم�ص عينيك وتخيل نف�سك ي�سكلك 

اجلديد ثم اأفتح عينيك. 
ابتداءا من اليوم احذر ما الذي تقوله لالآخرين وما يقوله االآخرين لك، ولو الحظت  6 .

اأي ر�سالة �سلبية قم باإلغائها وا�ستبدلها باأخرى اإيجابية. 
قبل تنفيذ البنود ال�سابقة هناك بع�ص املالحظات يجب االإلتزام بها:  ♦ 

يجب اأن تكون ر�سالتك وا�سحة وحمددة.  1 .
يجب اأن تكون ر�سالتك اإيجابية.  2 .

يجب اأن تدل ر�سالتك على الوقت احلا�رص. يجب اأن ي�ساحب ر�سالتك اإح�سا�ص قوي  3 .
مب�سمونها حتى يتقبلها العقل الباطن ويربجمها. 

يجب اأن تكرر الر�سالة االإيجابية عدة مرات حتى تربمج.   4 .
اجلل�سة العا�رسة: الإطار ال�سلبي

أهداف اجللسة/ 

التعرف اإىل، ملاذا ال ي�ستطيع الفرد حتقيق ما يريد من اأهداف؟  ♦ 

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

يعرف الباحث احل�سيلة وهو عبارة ن جمموعة اأ�سئلة ي�ستعملها النا�ص ال �سعوريا  ♦ 
ت�رصفاتهم  يف  بالتايل  وتوؤثر  واأحا�سي�سهم  �سعورهم  تكوين  يف  ال�سبب  وتكون 

والنتائج التي يح�سلون عليها. 
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سري اجللسة/
واحد منهم مب�سكلة موجودة يف حياته  يفكر كل  اأن  الباحث من احل�سور  يطلب  1 .

االآن. 
ي�ساأل الباحث احل�سور عدد من االأ�سئلة لالإجابة عليها.  2 .

ما هي امل�سكلة؟  - 

ملاذا لديك هذه امل�سكلة؟  - 

كيف حتد هذه امل�سكلة من اإمكانياتك؟  - 

كيف حتول هذه امل�سكلة بينك وبني حتقيق ما ترغب فيه؟  - 

االأ�سئلة  اأجاب على  اأن ي�سف كل واحد منهم بعد ما  الباحث من احل�سور  يطلب  3 .
ال�سابقة. 

بعد مناق�سة احل�سور اتفقوا على و�سف ال�سخ�ص الذي لديه االإطار ال�سلبي على:  4 .
الوقوف مكتويف االأيدي اأمام امل�سكلة.  - 

االإح�سا�ص ب�سعور �سلبي.  - 

اإلقاء اللوم على االآخرين.  - 

�سياع فر�ص عديدة يف احلياة.  - 

اجلل�سة احلادية ع�رسة: الإطار الإيجابي 

أهداف اجللسة/ 
التحرك يف االجتاه الذي ترغب حتقيقه.  1 .

التعرف اإىل ما تريده وكيفية الو�سول اإليه.  2 .

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 
اإذا كان ذلك ممكنا الأي �سخ�ص يف العامل فهو ممكن بالن�سبة يل.  ♦ 

لي�ص هناك ف�سل ولكن هناك خربات.  ♦ 

سري اجللسة/
يف  ا�ستخدمها  التي  التجربة  نف�ص  يف  بالتفكري  احل�سور  كل  من  الباحث  يطلب  ♦ 

االإطار ال�سلبي. 
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يطلب الباحث الإجابة على الأ�سئلة التالية:  ◄ 

ماذا اأريد؟  1 .
اأين ومتى اأريد ذلك؟  2 .

بعد احل�سول على ما اأريد، ما الذي �سيتح�سن يف حياتي؟  3 .
عند احل�سول على ما اأريد كيف ميكن املحافظة عليه؟  4 .

هل هناك طريقة اأخرى تو�سلني اإىل ما اأريد؟  5 .
حتت اأي ظرف اأنا ال اأريد هذه احل�سيلة؟  6 .

ما هي املوانع والتحديات التي منعتني حتى االآن من حتقيق الهدف؟  7 .
ما هي مواردي واالإمكانات املتاحة لتحقيق الهدف؟  8 .

ما هي اأول خطوة يجب اأن اأفعلها االآن؟  9 .
اجلل�سة الثانية ع�رسة : ال�سكليات الثانوية 

أهداف اجللسة/ 

معرفة اأثر تغيري ال�سكليات الثانوية  ♦ 

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

)الب�رصي،  متثيلي  نظام  بكل  والتفا�سيل  ال�سفات  هي  الثانوية: ♦  ال�سكليات 
ال�سمعي، احل�سي( والتي مبجموعها تعطي مكونات التجربة لل�سخ�ص، فاإذا حدث 
التجربة  تغيري  يف  يت�سبب  ذلك  فاإن  للتجربة  الثانوية  ال�سكليات  يف  تغيري  اأي 

باأكملها. 

سري اجللسة/

باجلل�سات  �سلة  ذات  املعلمني  اأ�سئلة  على  ويجيب  باحل�سور  الباحث  يرحب  - 
ال�سابقة. 

ي�سرتك اثنني يف التجربة )اأ( وهو اأحد املعلمني احل�سور و )ب( وهو الباحث.  - 

يفكر الباحث بخربة من املا�سي تزعجه.  - 

يكت�سف )ب( ال�سكليات الثانوية )الب�رصية، ال�سمعية، احل�سية( املرتبطة بخربة )اأ(  - 
ويقوم الباحث بتغيري ال�سكليات الثانوية. 
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اإذا مل ي�سعر املفحو�ص بالراحة، تعاد  التجربة،  اأ( بعدم االإزعاج تنجح  اإذا �سعر ) -
التجربة من جديد مع تغيري اأكرب يف ال�سكليات الثانوية. 

مفحو�ص  واالأخرى  فاح�ص  مرة  زمالئه  اأحد  مع  اال�سرتاك  احل�سور  من  يطلب  - 

بتطبيق جتربة. 
اجلل�سة الثالثة ع�رسة :  تكوين الرابط

هدف اجللسة/ 

التعرف اإىل خطوات تكوين الرابط ♦ 

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

الرابط هو عملية ربط حالة ذهنية اأو نظام متثيلي )باإ�سارة( �سورية اأو �سمعية اأو  ♦ 

ح�سية بحيث يوؤدي اإطالق االإ�سارة اإىل ح�سور تلك احلالة الذهنية. 

سري اجللسة/

الباحث احل�سور ب�رسورة  يذكر  الرابط  لتكوين  تدريب عملي  يف هذه اجلل�سة 
النتباه اإىل ع�رسة خطوات: 

كل واحد من احل�سور يجب اأن يختار احلالة التي يرغب اأن يكون عليها، كالثقة  1 .
اأو القوة. 

فريدا  يكون  اأن  ويجب  باأختيارها  املعلم  يقوم  معينة  اإ�سارة  هي  الرابط  اخرت  2 .
متميزا. 

حدد جتربة من ما�سيك مررت خاللها بهذا ال�سعور ب�سورة قوية.  3 .
ع�ص التجربة مرة اأخرى كاأنها حتدث.  4 .

تعمق يف ال�سعور كاأنك هناك فعال بكل اأحا�سي�سك،  وتنف�ص بنف�ص الطريقة.  5 .
عندما تبلغ اأحا�سي�سك ذروتها، اأمل�ص الرابط، ثم اأطلقه بعد مدة مابني خم�ص اإىل  6 .

خم�سة ع�رص ثانية. 
اخرج من احلالة، اأنظر حولك، غري و�سع ج�سمك.  7 .
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اخترب الرابط، اأمل�ص الرابط االآن والحظ ماذا يحدث، هل ت�سعر بنف�ص االأحا�سي�ص؟  8 .
اإذا كان االإجابة نعم فقد جنحت يف اإيجاد الرابط.  9 .

قفزة اإىل امل�ستقبل، تخيل نف�سك يف امل�ستقبل يف موقف حتتاج الأن يكون عندك  10 .
هذا ال�سعور ثم اأمل�ص الرابط لتنتقل اإىل هذه احلالة ال�سعورية.  

اجلل�سة الرابعة ع�رسة: الرابط ال�سلبي 

هدف اجللسة/

ترميز الرابط ال�سلبي.  ♦ 

حمتوى اجللسة ومهماتها/ 

االإ�سارة  ، وت�سبح  �سلبية )موؤملة(  اإ�سارة ما بخربة  ال�سلبي: ♦ وهو اقرتان  الرابط 
)الرمز(  بعد ذلك ت�ستدعي االإح�سا�ص بحالة من عدم الراحة. 

سري اجللسة/ 

الرابط  الباحث من احل�سور باتباع عدد من اخلطوات لكي يقوموا برتميز  يطلب  - 
ال�سلبي. 

اختيار حالة غري مرغوب فيها.  - 

اختيار الرابط لهذه احلالة.  - 

ع�ص التجربة مرة اأخرى كما لو كانت حتدث االآن وعندما ت�سعر اأن اأحا�سي�ص قد  - 
و�سلت اأق�ساها، اأمل�ص الرابط ملدة خم�ص ثوان ثم اأتركه. 
اخترب الرابط باأن تلم�سه مرة اأخرى لتتاأكد من فعاليته.   - 

اجلل�سة اخلام�سة ع�رسة: الرابط الإيجابي 

هدف اجللسة/ 

ترميز الرابط االإيجابي  ♦ 

حمتوى اجللسة/ 

وهو اقرتان اإ�سارة ما بخربة اإيجابية )مريحة( ، وت�سبح االإ�سارة  الرابط الإيجابي:  ♦
)الرمز(  بعد ذلك ت�ستدعي االإح�سا�ص بحالة من االرتياح. 



216

العصبية  اللغوية  البرمجة  استخدام  أثر 

د. إسماعيل الهلولفي تنمية دافعية إجناز املعلم الفلسطيني

سري اجللسة/ 

يطلب الباحث من احل�سور باتباع عدد من اخلطوات لكي يقوموا برتميز الرابط 
الإيجابي:

اختيار حالة مرغوب فيها.  - 

اختيار الرابط لهذه احلالة.  - 

ع�ص التجربة مرة اأخرى كما لو كانت حتدث االآن وعندما ت�سعر اأن اأحا�سي�ص قد  - 

و�سلت اأق�ساها، اأمل�ص الرابط ملدة خم�ص ثوان ثم اأتركه. 
اخترب الرابط باأن تلم�سه مرة اأخرى لتتاأكد من فعاليته.  - 

اجلل�سة ال�ساد�سة ع�رسة: حتطيم الرابط ال�سلبي 

هدف اجللسة/ 

كيفية التخل�ص من انفعاالت اخلربة ال�سلبية.  ♦ 

حمتوى اجللسة/ 

كل حالة نف�سية لدينا لها رابط مربمج يف الذاكرة بطريقة معينة ويف مكان معني،  ♦ 

فمثال ل�سعورنا بالقوة اأو االإحباط رابط خا�ص بكل منهما ومكان خا�ص بهما يف 
الذاكرة، فاإذا ا�ستطعنا خلق رابط حلالة اإيجابية واآخر حلالة �سلبية وقمنا بتفجري 
الرابطني يف نف�ص الوقت �سيت�سبب ذلك باأن يفقد اأحدهما تاأثريه، الأن املخ ال يخزن 
جتربتني يف نف�ص املكان، ولكي ننجح يف حتطيم الرابط ال�سلبي يجب التاأكد من 
قد  نكون  وبذلك  ال�سلبي،  الرابط  من  اأقوى  االإيجابي  الرابط  اأن  من  العملية  هذه 
ا�ستطعنا التخل�ص من الرابط ال�سلبي ويكون لدينا رابط جديد قوي يحل حمله يف 

نف�ص املكان يف الذاكرة فنتخل�ص بذلك من ال�سعور باالأمل. 

سري اجللسة/ 

يطلب من احل�سور بتنفيذ اخلطوات الآتية: 
اأقوى فعليك  واإذا مل يكن  ال�سلبي،  الرابط  اأقوى من  االإيجابي  الرابط  اأن  تاأكد من  - 

اأخرى وعندما  اإيجابية  الرابط وذلك بالتفكري يف جتربة  ا�ستخدام عملية ت�سعيد 



217

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

ت�سعر بقوة اأحا�سي�سك امل�ص نف�ص الرابط االإيجابي فاأنت بذلك ت�سيف اإىل قوته. 
اترك الرابط واأخرج من احلالة.  - 

االآن امل�ص الرابطني يف نف�ص الوقت وبذلك اأنت تفجر احلالتني االإيجابية وال�سلبية  - 

الرابط  مل�ص  يف  وا�ستمر  ال�سلبي  الرابط  اترك  ثوان  خم�ص  وبعد  الوقت،  نف�ص  يف 
االإيجابي ملدة خم�ص ثوان اأخرى، ثم اأتركه . 

اخرج من احلالة )انظر حولك، اأو تنف�ص بقوة ثالث مرات( .  - 

اأن  ال�سلبي والحظ  الرابط  الرابط االإيجابي والحظ �سعورك ثم اتركه، امل�ص  اأمل�ص  - 

ال�سعور ال�سلبي قد تال�سى متاما. 


