كمية التربية

جامعة سوىاج

المجمة التربوية

استخدام الربجمت اللغويت العصبيت يف تدريس علن النفس

لتنميت الكفاءة الذاتيت وخفض االغرتاب النفسي لدى الطالب
ً
املعاقني بصزيا باملزحلت الثانويت

إعداد
د  /أساوة عسبي حمىد حمىد عىاز
أستاذ المناىج وطرؽ تدريس عمـ النفس المساعد
كمية التربية – جامعة أسيوط

تاريخ االستالم 3 :سبتمبر0202م

-

تاريخ القبول 32 :سبتمبر 0202م

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021. 140686

استخدام البرمجة اللغوية العصبية ...

عدد مارس-ج0201 )83( -1م

ومخص الدزاسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج البرمجة المغوية العصبية في تدريس
عمـ النفس لتنمية الكفاءة الذاتية وخفض االغتراب النفسي لدى الطالب المعاقيف بصرياً
بالمرحمة الثانوية ,ولقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى ( )5طالب مف مدرسة النور لممكفوفيف بمدينة

أسيوط ,وتوصمت الدراسة إلى :
 أف قيمة " "Zفي الكفاءة الذاتية كانت ( )10,2وىي دالة عند مستوى  , ,0,4مما يدؿ
عمى وجود فروؽ جوىرية بيف رتب متوسط درجات مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي
والبعدي وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي ,وأظيرت النتائج أف حجـ األثر لمبرنامج كاف
( ),08,وذلؾ يؤكد األثر الكبير لمبرنامج في تنمية الكفاءة الذاتية.
 أف قيمة " "Zفي االغتراب النفسي كانت ( )1021وىي دالة عند مستوى  ,0,4مما يدؿ
عمى وجود فروؽ جوىرية بيف رتب متوسط درجات مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي
والبعدي وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي ,وأظيرت النتائج أف حجـ األثر لمبرنامج كاف
( ),081وذلؾ يؤكد األثر الكبير لمبرنامج في خفض االغتراب النفسي .
الكممات المفتاحية:البرمجة المغوية العصبية -تدريس عمـ النفس-المعاقيف بصرياً-

الكفاءة الذاتية -االغتراب النفسي.
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The use of neuro-linguistic programming in teaching psychology to
develop self-efficacy and reduce psychological alienation in visually
impaired students in secondary school
Abstract:
The study aimed to identify the effectiveness of the NLP program
in teaching psychology to develop self-efficacy and reduce psychological
alienation among visually impaired students at the secondary stage, and the
study was applied to (6) students from Al-Nour School for the Blind in Assiut,
and the study concluded:
• The value of "Z" in self-efficacy was (2,01), which is a function at the
level of 0.05, indicating that there are fundamental differences between the
ranks of the average scores of the study group in the pre and post applications
in favor of the post application, and the results showed that the size of the
impact of the program It was (0.90), which confirms the great impact of the
program in developing self-efficacy.
• That the value of “Z” in psychological alienation was (2,12), which is
a function at the level of 0.05, indicating that there are fundamental differences
between the ranks of the average scores of the study group in the pre and post
applications in favor of the post application. The results showed that the size of
the effect of the program was (0.92) This confirms the great effect of the
program in reducing psychological alienation.
Keywords: neuro-linguistic programming- teaching psychology- visually
impaired- self-efficacy- psychological alienation
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وكدوة الدزاسة:
البرمجة المغوية العصبية ,ىى الترجمة لما يطمؽ عميو بالمغة االنجميزية Neuro-
 Linguistic Programmingأو ( ,(NPLوالترجمة الحرفية ليذه العبارة ىى (برمجة
األعصاب لغوياً).أو البرمجة المغوية لمجياز العصبى ,حيث كممة  Neuroتعنى عصبى أى
متعمؽ بالجياز العصبى ,و  Linguisticتعنى لغوى أو متعمؽ بالمغة ,و programming

تعنى برمجة ,والجياز العصبى ىو الذى يتحكـ فى وظائؼ الجسـ وأدائو وفعالياتو ,كالسموؾ,
والتفكير ,والشعور .والمغة ىى وسيمة التعامؿ مع االخريف ,أما البرمجة فيى طريقة تشكيؿ
صورة العالـ الخارجى فى ذىف اإلنساف ,أى برمجة دماغ اإلنساف (محمد التكريتى,1,22 ,
.)12
وبشكؿ عاـ ف يي طريقة منظمة لمعرفة تركيب النفس اإلنسانية والتعامؿ معيا
بوسائؿ وأساليب محددة حيث يمكف التأثير بشكؿ حاسـ وسريع في عممية اإلدراؾ والتصور
واألفكار والشعور وبالتالي في السموؾ والميارات واألداء الفكري والنفسي(مسعودي محمد
رضا.)123 ,1,22,
ولمبرمجة المغوية لمجياز العصبي أىمية كبيرة لإلنساف وذلؾ بالسيطرة اوالتخمص مف
حاالت القمؽ السمبية والتأثير باآلخريف ايجابيا فيي تركز عمى عممية التوجيو والعالج الذي
يتمركز حوؿ الطالب -وخاصة الطالب المعاقيف بصرياً -منطمقة مف حقيقة اف الطالب لديو

عناصر قوة قادرة في تقرير مصيره بنفسو وعميو أف يتحمؿ المسؤولية التامة لمقياـ بذلؾ,
فدخوؿ عالـ الطالب مف قبؿ المعمـ تمكف تمكف المعمـ مف إدراؾ وجدانياتو وانفعاالتو
وتساعده في التوصؿ إلى البصيرة بقدراتو وقابمياتو ومايمتمكو مف طاقات خالقو مف شأنيا
مساعدتو في تقرير م صيره في النجاح والتفوؽ وىذا التصور يساعد الطالب عمى أف يتقبؿ
نواحي معينة في ذاتو لـ يكف يتقبميا مف قبؿ مما يساعده في التحكـ بوجدانيات لديو كاف
اليستطيع التحكـ بيا سابقا وىو بذلؾ يميد لنجاحو بوضع القواعد السميمة لمواجية المواقؼ
الصعبة (مسمـ تسابحجي ,و زياد النجار.)24 ,1,,3,
ولقد قدـ  Banduraنظريتو في الكفاءة الذاتية والتي تتضمف أف سموؾ المبادرة
والمثابرة لدي الفرد يعتمد عمي أحكاـ الفرد وتوقعاتو المتعمقة بمياراتو السموكية ومدي كفاءتو
لمتعامؿ بنجاح مع تحديات البيئة والظروؼ المحيطة ,وىذه العوامؿ تمعب دو ارً ميماً في
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التكيؼ النفسي ,وفي تحديد مدي نجاح أي عالج لممشكالت االنفعالية السموكية(حمدي
وداود .) ,1,,,,واذا كاف ذلؾ ذا أىمية بالنسبة لمعادييف فيو ذا أىمية أكبر بالنسبة
لممعاقيف بصرياً.

بصريا يواجو في
كذلؾ فمقد أوضح  (23 ,2003) Liberman,L.,J.أف المعاؽ
ً
حياتو اليومية ضغوطاً كثيرة نتيجة لفقدانو حاسة البصر ,مما يجعمو يشعر بالتيديد الدائـ,
والعجز عف السيطرة عمى المواقؼ ,وأف فقدانو لبصره مف أكثر الصدمات التي يمكف أف

تصيب اإلنساف ,وما قد يترتب عمييا مف تبعات مثؿ القمؽ والتوتر ,وفقداف الثقة
بالنفس,وضعؼ الكفاءة الذاتية ,والضغط  Stressىو أحداث خارجة عف الفرد ,أو متطمبات
استثنائية عميو ,أومشاكؿ أوصعوبات تجعمو في وضع غير اعتيادي فتسبب لو توت ارً ,وتشكؿ

لو تيديداً يفشؿ في السيطرة عميو ,وتظير لو أغتراباً ,وينجـ عنو اضطرابات نفسية متعددة .

كما تؤدي اإلعاقة البصرية إلى كثيػر مػف السػمات التػي يتميػز بيػا الكفيػؼ ,مثػؿ القمػؽ

والشػػػعور بالوحػػػدة النفسػػػية ,وضػػػغوط مػػػا بعػػػد الصػػػدمة ,واإلغػػػراؽ فػػػي احػػػالـ يقظػػػة ,ونقػػػص
الميػػارات االجتماعيػػة واالعتماديػػة ,وفقػػداف الثقػػة فػػي الػػذات ,وبينػػت نتػػائج العديػػد مػػف البحػػوث
والدراسات في ىذا الميداف أف التدخؿ التدريبي ببرامج جيدة يساىـ عمى حد كبيػر فػي الػتخمص
مػػف ىػػذه األع ػراض ,ممػػا يػػؤدي إلػػى تحسػػيف الحالػػة االنفعاليػػة لمطالػػب ذوي اإلعاقػػة البصػػرية
ويرفػػع الكفػػاءة الذاتيػػة ,ويخفػػؼ العديػػد مػػف المشػػاعر النفسػػية السػػمبية( Heckhamsen.
.(355,2008,M.
مما سبؽ يتضػح أف لػذوي اإلعاقػة البصػرية سػمات شخصػية تختمػؼ عػف العػادييف فػي
الكـ والكيؼ ,مف أبرزىا انخفاض الكفاءة الذاتيػة لػدييـ واحساسػيـ بالوحػدة والعزلػة واالغتػراب
النفسي ,ما يعطػي أىميػة لتفعيػؿ البػرامج التدريبيػة التدريسػية لتنميػة السػمات اإليجابيػة لػدييـ
وخفض الجوانػب السػمبية ,ومػف البػرامج التدريبيػة الحديثػة البرمجػة المغويػة العصػبية والتػي قػد
تػػؤدي إلػػػي تنميػػػة الكفػػاءة الذاتيػػػة وخفػػػض االغتػػراب النفسػػػي لػػػدي الطػػالب المعػػػاقيف بصػػػرياً

بالمرحمة الثانوية.
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وشكمة الدزاسة:
لقد اتفقت آ راء معظـ الباحثيف فى مجاؿ اإلعاقة البصرية والتى تناولت الخصائص
والسمات االنفعالية واالجتماعية لدى ىذة الفئة ,عمى أف معظـ المراىقيف ذوى اإلعاقة
البصرية يغمب عمييـ سوء التوافؽ االنفعالي واالجتماعي ,ضغوط ما بعد الصدمة ,والقمؽ,
واالكتئاب ,االحساس بالخجؿ ,وانخفاض تقدير الذات ,وانخفاض الكفاءة الذاتية ,ومفيوـ
الذات السالب ,والكفاءة الذاتية ,والشعور باالغتراب النفسي ,أل ف اإلعاقة البصرية يصاحبيا
كـ ىائؿ مف االضطرابات النفسية واالجتماعية ويبدو ذلؾ في شكؿ واضح فى صورة قمؽ,
اكتئاب ,انخفاض نسبة التوافؽ النفسى واالجتماعي ,مثؿ ) ,Banham, L., (2000وعادؿ
عبد اهلل (.)2005(Fok, L & Fung, H. ,)1,,3
لذلؾ فالطالب ذوي اإلعاقة البصرية ليـ حاجاتيـ الخاصة التي يجب أف تُشبع ,إال أنو
مف المالحظ أنيـ يدرسوا نفس مقرر عمـ النفس الخاص بالمرحمة الثانوية لمعادييف ,ونجد
أيضا أف معممى عمـ النفس يتبعوف معيـ أساليب تدريسية بنفس التي تستخدـ مع أقرانيـ
العادييف والتي ال تتناسب مع أىداؼ مقرر عمـ النفس وال مع الطالب ذوي اإلعاقة البصرية,
والتي ال تفيد فى تنمية الكفاءة الذاتية لدييـ ,وال تساعد عمي خفض جوانب االغتراب
النفسي ,ويقتصر األمر عمى الحفظ واإلستظيار ,ولما كاف مقرر عمـ النفس يضـ العديد مف
المفاىيـ المجردة والبعيدة عف المحسوسية إلي درجة كبيرة ,فإنو يحتاج إلى تعمـ يتماشى مع
طبيعة المادة وطبيعة الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ,وبما ينمي لدييـ الكفاءة الذاتية ويخفض
لدييـ الشعور باالغتراب النفسي.
ومف خالؿ اإلطالع عمى الدراسات السابقة والتي أشارت إلى أىمية تنمية الكفاءة الذاتية
بشكؿ عاـ ولدي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بشكؿ خاص مثؿ , (2007( Bandura, A.
مناؿ زكريا حسيف( ,)1,2,صميحة عدودة ,نور الديف جبالي ( )1,2,والتي أظيرت أيضا
انخفاض مستوى الطالب فى الكفاءة الذاتية إذا ما تـ إستخداـ إستراتيجيات تدريس وتعمـ
تقميدية.
لػػذا قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ مقيػػاس مبػػدئي لمكفػػاءة الذاتيػػة عمػػي الطػػالب المعػػاقيف بصػػرياً

بالمرحمة الثانوية ,وتوصمت النتائج إلي %64مف الطالب لدييـ انخفاض في الكفاءة الذاتية.
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وأيضا مف خالؿ اإلطالع عمى الدراسات السابقة والتي أشارت إلى أىمية خفض االغتراب
النفسي لدي الطالب مثؿ دراسة شادية مخموؼ ,بساـ بنات ( ,)1,,5عبده الصنعاني
( ,)1,,8رمضاف محمد ( ,)1,2,ناصر نوفؿ ( (2017) Al-Saaideh,N.,)1,25والتي
أظيرت أيضا انخفاض مستوى الطالب في خفض االغتراب النفسي إذا ما تـ إستخداـ
إستراتيجيات تدريس وتعمـ تقميدية.
لػػذا قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ مقيػػاس مبػػدئي لإلغت ػراب النفسػػي عمػػي الطػػالب المعػػاقيف بصػػرياً

بالمرحمة الثانوية ,وتوصمت النتائج إلي %7,مف الطالب لدييـ انخفاض فػي خفػض االغتػراب
النفسي .

كذلؾ قاـ الباحث باستطالع رأى موجيي عمـ النفس حوؿ قياـ معممي عمـ النفس
بإستخداـ إستراتيجيات وأساليب تعمـ تتوافؽ والتوجيات الحديثة ,وبشكؿ يسمح بتنمية الكفاءة
الذاتية ,وخفض االغتراب النفسي لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية ,وكانت
نتائج اإلستطالع كالتالي:

 يركز  %54مف المعمميف عمى إستخداـ أساليب التدريس التقميدية.
 إف  %7,مف المعمميف يركزوف عمي حصوؿ طالبيـ عمي أعمي الدرجات في مادة عمـ
النفس بغض النظر عف تطوير قدراتيـ العقمية أو سماتيـ الشخصية.
 وجود أكثر مف  %7,مف المعمميف ال ينموف الكفاءة الذاتية وال يركزوف عمي خفض
االغتراب النفسي لدي طالبيـ.
 عدـ معرفة المعمميف بشكؿ واضح لبرامج البرمجة المغوية العصبية .
 رغبة معممي عمـ النفس في تطوير قدراتيـ التدريسية والتدريب عمي أفضؿ ما توصمت
إليو الممارسات التدريسية.
وىذا ما أشارت إليو بعض الدراسات مف أف ىناؾ قصو ارً في أداء المعمميف يرتبط بمدى

وقوفيـ عمى كؿ جديد ,وتركيزىـ بشكؿ كبير عمى اإللقاء والتمقيف فقط ,مثؿ دراسة شعباف
عبد العظيـ أحمد (,)1999( Laba& Abrams,)1,,4

Barnes &Barnes

( ,)1989حمد بف خالد الخالدى (.)1,,5
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وقد تكوف لمبرمجة المغوية العصبية في تدريس عمـ النفس مف األساليب الحديثة التي
يكوف ليا الدور الفاعؿ في تنمية الكفاءة الذاتية وخفض االغتراب النفسي لدى الطالب ذوي
اإلعاقة البصرية دارسي عمـ النفس بالمرحمة الثانوية.
وبناء عميو تثير الدراسة الحالية السؤاؿ الرئيس التالي ":ما فاعمية برنامج قائـ عمي
ً
البرمجة المغوية العصبية في تدريس عمـ النفس لتنمية الكفاءة الذاتية وخفض االغتراب
النفسي لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية"

أهداف الدزاسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى-:

 تعرؼ فاعمية برنامج البرمجة المغوية العصبية فى تدريس عمـ النفس لتنمية الكفاءةالذاتية لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية.

 -تعرؼ فاعمية برنامج البرمجة المغوية العصبية

فى تدريس عمـ النفس عمي خفض

االغتراب النفسي لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية.

أهىية الدزاسة- :
 اإلسياـ فى إلقاء الضوء عمى الوضع الراىف لتنمية الكفاءة الذاتية وخفض االغترابالنفسي لمطالب لممعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية.

 تقدـ الدراسة برنامجاً قائـ عمي البرمجة المغوية العصبية لوحدات الدوافع واإلنفعاالت فيحياتنا والعمميات المعرفية مف مقرر عمـ النفس لمطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية

يستفيد منو المعمموف والمشرفوف عمى مادة عمـ نفس.
 -توفر الدراسة مقياساً لقياس الكفاءة الذاتية.

 -توفر الدراسة مقياساً لقياس االغتراب النفسي.

 تقدـ الدراسة رؤية جديدة لتدريس عمـ النفس لمطالب المعاقيف بصرياً في ضوء البرمجةالمغوية العصبية.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 288 -

عدد مارس-ج0201 )83( -1م

استخدام البرمجة اللغوية العصبية ...

أسئمة الدزاسة- :
تحاوؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية-:

 مػػا فاعميػػة برنػػامج البرمجػػة المغويػػة العصػػبية فػػي تػػدريس عمػػـ الػػنفس عمػػى تنميػػة الكفػػاءةالذاتية لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية؟

 ما فاعميػة برنػامج البرمجػة المغويػة العصػبية فػي تػدريس عمػـ الػنفس فػي خفػض االغتػرابالنفسي لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية ؟

ونهخ الدزاسة- :
استخدـ الباحث كؿ مف المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي.

حدود الدزاسة- :
اقتصرت الدراسة عمى-:
 مجموعة مف الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة الثانوية. -وحدات الدوافع واإلنفعاالت في حياتنا والعمميات المعرفية مف مقرر عمـ النفس.

وواد وأدوات الدزاسة- :
 برنامج فى وحدات الدوافع واإلنفعاالت في حياتنا والعمميات المعرفية مصاغاً في ضوءالبرمجة المغوية العصبية.

(إعداد الباحث)

 -مقياس الكفاءة الذاتية.

(إعداد الباحث)

 -مقياس االغتراب النفسي.

(إعداد الباحث)

وصطمحات الدزاسة- :
 -1بسناوخ الربجمة المػوية العصبية :
يري أحمد الزغبي ( )4 ,1,22أف برنامج البرمجة المغوية العصبية يتكوف مف ثالث
مفاىيـ رئيسة ىي:
البرمجة  Programmingوتعني قدرة المتعمـ عمي إكتشاؼ األفكار والمشاعر التي
تتحكـ في أفعالو واستخداـ البرامج العقمية المخزنة في عقمو إلستبداؿ البرامج السمبية بأخري
إيجابية.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 284 -

استخدام البرمجة اللغوية العصبية ...

عدد مارس-ج0201 )83( -1م

المغوية Linguistic :وتعنى قدرة المتعمـ عمي استخداـ المغة المفظية وغير المفظية
التي تمكنة مف اإلتصاؿ باألخريف والكشؼ عف األفكار والمشاعر المختمفة عند التعامؿ مع
المواقؼ المختمفة.
العصبية Neuro :وىي الجانب العصبي الذي يتـ فيو معالجة المعمومات التي تنقؿ
لو عف طريؽ الحواس ليتحكـ في وظائفو األخري.
ولغرض الدراسة الحالية تُعرؼ البرمجة المغوية العصبية بأنو" اإلجراءات التدريسية التى يقوـ
بيا معمـ عمـ النفس ,في ضوء فنيات البرمجة المغوية العصبية والمتمثمة فى األسموب الحسى
التكاممى والروابط اإلنفعالية والتي تشمؿ تصميـ السموؾ ,والتفكير ,والشعور وصوالً إلى

تحقيؽ األىداؼ ,والتى تساعد الطالب المعاقيف بصرياً دارسى عمـ النفس مف تنمية كفاءتيـ

الذاتية وقدرتيـ عمي خفض االغتراب النفسي".

 - 2الكفاءة الراتية:
وتُعرؼ بأنيا ثقة الفرد في قدرتو عمي اإلنجازفعاؿ في محيط عممو لديو قدرة عمي
إدارة ذاتو والتحكـ في إنفعاالتو ,بما يؤدي إلي الحضور الفعاؿ في مجاالت الحياة (حمدي
محمد ياسيف ,إيناس سيد عمي)224 ,1,23 ,
وتُعرؼ في الدراسة الحالية بأنو "ثقة الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة الثانوية
في قدرتيـ عمي األداء في مختمؼ جوانب الحياة ,تنتج عف معرفة أكثر لنفسو وقدرتو وعمي
إحراز األىداؼ".

 - 3االغرتاب النفسي:
ىو " شعور الفرد بإنفصالو عف ذاتو ,وقيمو ومبادئو ومعتقداتو وأىدافو وطموحاتو,
بسبب إحساس الفرد بعدـ الفاعمية لعوامؿ تتعمؽ بالبنية المعرفية لذاتو مف جية وبيف
المعارؼ والسموكيات االجتماعية والثقافية مف جية أخري ,يظير بعدىا سموؾ عدـ اإلنتماء
والشعور بالالمعني والالىدؼ والالمعيارية والعجز والعزلة االجتماعية والتمرد واليأس,
باإلضافة إلي الشعور بإنعداـ األمف وفقداف الثقة في الذات والموضوع معاً (كريمة يوسي,

.)2, ,1,21

ولغرض الدراسة الحالية يعرؼ االغتراب النفسي بأنو " ىو حالة تسيطر عمي الطالب
ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة الثانوية تجعمو منفصالً عف ذاتو ,وعف واقعو اإلجتماعي".
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اإلطاز النظسي
الربجمة المػوية العصبية وتدزيس عمي النفس لروي اإلعاقة البصسية:
تعتبر البرمجة المغوية العصبية ىي أحد الفروع التي نمت وتطورت بسرعة في عمـ
النفس التطبيقي تساعد عمى فيـ الفروؽ الفردية في السموؾ اإلنساني وكذلؾ تساعد عمى
تطوير اإلدراؾ والتعمـ وفيـ الذات ويقدـ ىذا المجاؿ ميارات تدريبية وتطبيقية تستخدـ مف اجؿ
الحصوؿ عمى تفاعؿ واتصاؿ جيد والحصوؿ عمى نتائج إبداعية (جوزيؼ أكونور ,وجوف
سيمور.)1,,3022 ,
ولذلؾ فالبرامج المعتمدة عمى البرمجة المغوية العصبية( )NLPمف البرامج التى
اىتمت بتطوير اإلنساف ذاتياً حيث يوفر ىذا العمـ المفاتيح التى يستطيع بيا المرء أف يتحكـ

فى بيئتو الداخمية ,و يستخرج الطاقة الكامنة لديو التى تساعده فى تحقيؽ النجاح والسعادة

والتفوؽ ,كما تساعده عمى تغيير نفسو مف حيث تغيير عاداتو وانفعاالتو وأفكاره إلى أفضؿ
صورة تتالءـ مع طبيعتو (الطيب ذكى.)2,7 ,1,24 ,
كذلؾ فالبرمجة المغوية العصبية كما وصفيا  )83 ,1979( Bandlerىي موقؼ
أو إتجاه ممئ بحب استطالع قوي مف اإلنساف بمنيجية تبدع عدداً مف التقنيات ,وتعتبر

طريقة منظمة لمعرفة تركيب النفس اإلنسانية والتعامؿ معيا بوسائؿ واساليب محددة حيث
يمكف التاثير بشكؿ حاسـ وسريع فى عممية اإلدراؾ والتصور ,واألفكار ,والشعور؛ وبالتالى فى
السموؾ والميارات واألداء اإلنسانى الجسدى والفكرى و النفسى بصورة عامة ,ويمكف افتراض

سير تصرفاتو كإنيا برامج مخزنة فى ىذا
أف عقؿ اإلنساف عبارة عف جياز كمبيوتر ُي ٍّ
الكمبيوتر ويطمقيا العقؿ الباطف ,فالبرمجة المغوية العصبية تمكنو مف وضع برامج جديدة
وبالتالى مف تغيير طريقة تصرفو التى قد ال تكوف تعجبو.

وبادىء الربجمة المػوية العصبية:
يرى محمد التكريتى ( ,)12 ,1,22إياف ماكدبرموت,جابو وندي( )1,4 ,1,,3أف
البرمجة المغوية العصبية ,تعتمد عمى عدد مف المبادئ أىميا -:

ــ وبدأ اخلازطة ليست هى الواقع :
ويعنى بو أف صورة العالـ فى ذىف اإلنساف ىى ليست العالـ ,فخارطة العالـ فى اذىاننا
تتشكؿ مف المعمومات التى تصؿ إلى أذىاننا عف طريؽ الحواس والمغة التى نسمعيا ونقرأىا
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والقيـ والمعتقدات التى تستقر فى نفوسنا ,ويكوف فى ىذه المعمومات فى أحياف كثيرة خطأ أو
صواب ,وحؽ وباطؿ ومعتقدات تكبمنا وتعطؿ طاقتنا وتحبس قدراتنا ,واف ىذه الخارطة تختمؼ
مف إنساف ألخر وأف كؿ إنساف يدرؾ العالـ وفقأً ليذه الخارطة وال يختمؼ ىذا اإلدراؾ إال إذا
حدث تغير في الخارطة ,واستناداً الى ىذا المبدأ فإف بوسع اإلنساف أف يغير العالـ عف طريؽ

تغيير الخارطة ,أى تغيير ما فى ذىنو .

ــ ليس هناك حظ بن هو نتيحة:
حيث ينظر إلي قضية النجاح والتفوؽ عمي أنيا عممية يمكف صناعتيا وليست وليدة
الحظ أ و الصدفة أي أف البرمجة المغوية العصبية تقوؿ أنو ليس ىناؾ حظ بؿ ىو نتيجو,
وليست ىناؾ صدفة بؿ ىناؾ أسباب وسمبيات.

ـــ وبدأ العكن واجلسي هىا ونظووة واحدة :
أف لتفكير اإلنساف ومشاعره وأحاسيسو ما يقابميا فى جسمو وفسيولوجيتو ,ولو تغير
أى مف ىذيف الطرفيف فإف اآل خر سيتغير ,عندما تتذكر ذكرى مفرحة وسعيدة ,ينعكس عمى
سمات وجيؾ وىيأتؾ ,والعكس صحيح أيضاً ,فحيف تتذكر ذكرى حزينة مؤلمة فإف ذلؾ يظير

عمى وجيؾ و عينيؾ وطريقة كالمؾ .

ـــ وبدأ لمخربة االنسانية هيكن وبناء :
إف لخبرة اإلنساف وتجاربو وما يتصؿ بيا مف تفكير وذكريات وآالـ وآماؿ ىيكؿ معيف
أو بيئة معينة ,واذا تغير ىذا الييكؿ فإف خبرة اإلنساف واستجاباتو تتغير تمقائياً.

أهىية الربجمة المػوية العصبية :
لقد أشارت دراسة ندي فتاح زيداف ,ميساء يحيي قاسـ( )1,,7إلي أىمية البرمجة
المغوية العصبية في تكامؿ األنماط اإلدراكية لدي ال طالب ,ويمخص إياف ماكدبرموت ,جابو
وندي ( ) 7 ,1,,3أىمية البرمجة المغوية العصبية في التحكـ في التفكير,السيطرة عمي
المشاعر ,التخمص مف المخاوؼ والعادات السيئة ,إدراؾ استراتيجية نجاح وتفوؽ ونبوغ
األخريف وتطبيقيا عمي النفس ,ممارسة نظـ التغير السريع ألي شخص نريد ,التأثير في
األخريف وسرعة إقناعيـ ,وتوصمت دراسة خنساء عبد الرازؽ( )2,2 ,1,25إلي أىمية
البرمجة المغوية العصبية لتنمية الذكاء اإلنفعالي لدي الطالب.
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تدزيس عمي النفس ون خاله الربجمة المػوية العصبية :
وانطالقاً مف التصور حوؿ البرمجة المغوية العصبية ) )NLPقاـ ميشيؿ جرايندر

بوضع تقسيمات لطرؽ التدريس المختمفة كاألسموب البصرى ,واألسموب السمعى ,واالسموب
الحركى (عبد الرحمف توفيؽ ,)17 ,1,23,ويرى مسعودى رضا( )11, ,1,22إمكانية
استخداـ البرمجة المغوية العصبية فى تطوير أسموب لمتعمـ مف خالؿ ربط استقباؿ المعمومات
بأ كثرمف حاسة فى منظومة متكاممة لتثبيت المعمومة مف خالؿ تكرار المعمومة عمى مسمع
المتعمـ وربطيا بمممس معيف عف طريؽ نموذج مجسـ أو كتابة بارزة حسب الفكرة التى
تقدميا أو تجزئتيا عمى أكثر مف جزء ,كؿ جزء لو داللة معينة لتسييؿ حفظ المعمومة .وأنو ال
مانع مف االستفادة مف ىذه األساليب فى العممية التدريسية مف خالؿ تركيز المعمـ عمى :

أوالً :خمل بيئة تعمي إجيابية لدى الطمبة.
ـ ـ بداية إيجابية ,حتى يصبح لدى الطمبة انطباع جيد تجاه المعمـ والبيئة التعميمية ككؿ.
ػػػػػ استعماؿ أنماط لغة مالئمة ,وذلؾ مف خالؿ تعرؼ المعمـ عمى نمط المغة المستعممة مف
قبؿ الطمبة ,وعمى دراية بنمط المغة لديو.
ػػػػ التنويع فى نبرة الصوت حتى يبقى الطمبة فى انتباه مستمر .

ثانياً:أنشطة الربجمة المػوية العصبية .
ـ ـ ـ استخداـ المضاىاة والمضاىاة التقاطعية وأساليب القيادة ,والمضاىاة ىى القدرة عمى خمؽ
خبرة مشتركة مع اآلخريف مف خالؿ المالحظة الدقيقة ليـ بدوف محاكاتيـ أى بدوف
تقميد ,أما المضاىاة التقاطعية فيى تعمؿ عمى مستوى أكثر تعقيداً وتتضمف التقاط

االشارات ,ولمتأكيد مف أف المضاىاة قد تمت بالقيادة مف خالؿ تحديد اإليماءات أو

الحركات ,فيقوـ الطمبة بإتباع ىذا التغيير وما يعنى تحقيؽ عالقة الود واأللفة.
 استخداـ الروابط اإلنفعالية حتى تكوف ىناؾ سيولة وسالمة فى اإلتصاؿ بيف المعمـوالطالب ,وتصبح الروابط اإلنفعالية أكثر فاعمية إذا ما تـ ترسيخيا عمى المستوى البصرى
والسمعى والحركى ,ويتطمب ذلؾ مف المعمـ استخداـ وسائؿ سمعية وبصرية وأنشطة
حركية لموضوع الدرس بما يحقؽ إحداث روابط إنفعالية لمموضوع  ,وىو ما يسمح
لممتعمميف أف يقوموا بالربط المتعمد بيف رد فعؿ ما ذى فائدة وأى منبو يختارونو والروابط
اإلنفعالية ,وىذه ىى العممية التى يتـ بيا الربط بيف الخبرات
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 المرونة السموكية ,حيث يرى محمد التكريتى ( )213 ,1,22انيا تتمثؿ فى القدرة عمىالتغير أو تعديؿ التفكير والسموؾ ,فيى مقارنة الحالة الراىنة مع الحالة المطموبة ,لمعرفة
الوسائؿ والسبؿ التى تحتاجيا لموصوؿ الى اليدؼ ,كما ليا القدرة عمى امتالؾ الفرد
مجموعة مف الطرؽ لالستجابة أو إنجاز شىء ما ,ويتطمب ذلؾ مف المعمـ توجيو الطالب
نحو تقويـ حالتو الراىنو ومقارنتيا باألىداؼ المحددة ومساعدتو عمى تحقيؽ ىذه االىداؼ
مف خالؿ التنقؿ بسرعة وتمقائية بيف األفكار وانتاج آراء وأفكار واجابات مبتكرة.

ثالجاً:التكويي.
ػػػػػ تقويـ مخرجات البرمجة المغوية العصبية مف حيث قدرة الطالب عمى االستفادة مف الفنيات
المستخدمة.
ػػػػػػ تقويـ قدرة الطالب عمى استخداـ استراتيجيات ذاتية.
ػػػػػػػ تقويـ الروابط اإلنفعالية.

ثانياً:الكفاءة الراتية لمطالب ذوي اإلعاقة البصسية:
تعتبر الكفاءة الذاتية مف البناءات النظرية التي تقوـ عمى نظرية التعمـ االجتماعي
والتي باتت تحظى في السنوات األخيرة بأىمية متزايدة في مجاؿ عمـ نفس الصحة ,إلسياميا
كعامؿ وسيط في تعديؿ السموؾ وترقية الصحة ,إذ أف معتقدات األفراد بأنيـ يستطيعوف ضبط
سموكياتيـ والتحكـ فييا وتنظيميا تؤدي دو ار حاسما فيما إذا كانوا يفكروف في تغيير العادات
الصحية الضارة أو يسعوف لتأىيؿ نشاطاتيـ ,حيث أف إدراؾ الفرد بأنو غير كؼء يقؼ عائفا
أماـ وقايتو لصحتو) صميحة عدودة.)46 ,1,24 ,
فالكفاءة الذاتية كبعد ثابت مف أبعاد الشخصية تتمثؿ في قناعات الفرد الذاتية حوؿ
قدرتو في التغمب عمي المشكالت الصعبة ومتطمباتيا التي تواجيو (عائدة بيروتي ,نزيو
حمدي )174 ,1,21,وىي كذلؾ الميكانيزـ الذي مف خاللو يتكامؿ األشخاص ويطبقوف
مياراتيـ المعرفية والسموكي ة واإلجتماعية عمي أداء ميمة معينة ,ويعبر عنيا بأنيا صفة
شخصية في القدرة عمي أداء المياـ بنجاح في مستوي معيف(عبد المنعـ أحمد الدردير,
)224 ,1,,3
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أنواع الكفاءة الراتية:
وتتحدد الكفاءة الذاتية لعدة أنواع كما يمي (محمد الرفوع وآخروف :)1,8 ,1,,8,
 -2الكفاءة المعرفية :وتظير في األداء األكاديمي.
 -1الكفاءة االجتماعية :وتظير مف خالؿ العالقة مع األخريف.
 -2الكفاءة الجسمية :وتظير في النشاط الرياضي.
 -3الكفاءة العامة :وتظير في الرضا العاـ عف الذات.

أهىية تنىية الكفاءة الراتية لدي الطالب ذوي اإلعاقة البصسية:
ولألىمية الكبيرة لمكفاءة الذاتية لدي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ,يذكر Weiten
 )13 ,1997(& Lioydأىمية الكفاءة الذاتية في جعؿ الطالب يروف أنفسيـ بصورة
إيجابية وبكفاءة عالية ,وتساىـ في استنياض قدراتيـ في المجاالت كافة ,حيث أف الكفاءة
الذاتية المرتفعة تقود إلي مزيد مف الكفاءة والفاعمية في التعامؿ مع الكثير مف مياـ الحياة
ويساىـ في تعديؿ السموؾ ويؤشر إ لي توقعات ذاتية عالية حوؿ قدرة الفرد في التغمب عمي
المياـ المختمفة بمستوي متميز ,ويؤكد ذلؾ  )51,1998( Woolfolkفالطالب الذيف
يمتمكوف كفاءة ذاتية عالية يشعروف بأنيـ قادروف ومتمكنوف ويكوف لدييـ احتراـ ذات أعمي
مف الطالب الذيف يتشككوف في كفاءتيـ.
وتحدد كفاءة الذات التوافؽ النفسي لمفرد ,وتمعب دو ارً رئيساً في عدد مف المشكالت

النفسية الشائعة ,حيث إف انخفاض الكفاءة الذاتية مف األعراض الميمة الكتئاب الفرد ,لذلؾ
تعتبر الكفاءة الذاتية مف أىـ ميكانيزمات القوي الشخصية ,وتمثؿ مرك ازً ميماً في دافعية

الطالب لمقياـ بأي عمؿ أو نشاط دراسي ,فيي تساعد الطالب عمي مواجية مختمؼ الضغوط
خاصة األكاديمية(مني بدوي)242 ,1,,2,
ويمكف تحديد أىمية الكفاءة الذاتية مف خالؿ رؤية السمبيات التي توجد لدي الطالب
ذوي الكفاءة الذاتية المنخفضة ,حيث يذكر غالب محمد عمي المشيخي()75 ,1,,8

السمات التي يتص ؼ بيا الطالب ذوي الكفاءة الذاتية المنخفضة في أنيـ يخجموف مف المياـ
الصعبة ,يستسمموف بسرعة ,لدييـ طموحات منخفضة ,ينشغموف بنقائصيـ ,وييولوف المياـ
المطموبة ,يركزوف عمي النتائج الفاشمة ,وليس مف السيؿ أف ينيضوف مف النكسات ,يقعوف
بسيولة ضحايا لإلجياد واإلكتئاب.
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الربجمة المػوية العصبية و تنىية الكفاءة الراتية لدي الطالب ذوي اإلعاقة البصسية:
وتظير أىمية البرمجة المغوية العصبية في تنمية الكفاءة الذاتية لدي الطالب ذوي
اإلعاقة البصرية بشكؿ خاص مف خالؿ معرفة مصادر الكفاءة الذاتية ودور البرمجة المغوية
العصبية في التأثير في ىذه المصادر ,ولقدد حدد  )195 ,1997 ) Banduraأربعة
مصادر لكفاءة الذات وىي:
 -2خبرات اإلتقاف  :فإف تكرار نجاح الفرد في أعماؿ معينة يزيد شعور الفرد بالكفاءة
الذاتية ,في حيف أف تكرار الفشؿ يقمؿ مف شعوره بالكفاءة الذاتية.
 -1خبرات المحاكاة :وتسمي بالخبرات البديمة أو اإلنابة والتي يحصؿ عمييا الفرد مف
النماذج اإلجتماعية المحيطة بو.
 -2اإلقناع المفظي :وىو اإلقناع الذي يتمقاه الفرد لفظياً مف األشخاص الموثوؽ بقدرتيـ
عمي أداء ميمة ما.

 -3االستثارة االنفعالية :حيث تؤثر اإلنفعالية الشديدة تأثي ارً سمبياً عمي الكفاءة الذاتية بينما
تؤدي اإلستثارة اإلنفعالية المتوسطة إلي تحسيف مستوي األداء ورفع الكفاءة الذاتية.

وبالتالي وبالنظر إلي أساسيات البرمجة المغوية العصبية ,والتي تتيح استخداـ
الروابط اإلنفعالية سيولة وسالمة فى اإلتصاؿ بيف المعمـ والطالب ,وتصبح الروابط اإلنفعالية
أكثر فاعمية ويتطمب ذلؾ مف معمـ عمـ النفس استخداـ وسائؿ متعددة وأنشطة حركية لمطالب
ذوي اإلعاقة البصرية بما يحقؽ روابط إنفعالية لموضوع الدرس والتي تسمح بتنمية الكفاءة
الذاتية.

ثالجاً :خفض االغرتاب النفسي لمطالب ذوي اإلعاقة البصسية:
تُعد ظاىرة االغتراب مف الموضوعات التي حظيت باىتماـ العديد مف الباحثيف في
مختمؼ المجاالت التربوية والنفسية الحديثة ,حيث تُعد مسألة ميمة بالنسبة لذوي االحتياجات

الخاصة بشكؿ عاـ والمعاقيف بصرياً بشكؿ خاص ,وذلؾ بسبب معاناة األفراد المعاقيف بصرياً
مف الشعور بالرفض والعزلة وعدـ اال ىتماـ والتقدير في مجتمع المبصريف ,ويعود ذلؾ إلي
االتجاىات السمبية نحوىـ واآلثار الناتجة عف حدوث اإلعاقة وانعكاساتيا في حدوث تفاعالت
إيجابية مع األفراد المبصريف خاصة في غياب التواصؿ العيني مع األشخاص المبصريف
ويعرؼ االغت ارب النفسي بأنو حالة سيكو اجتماعية
(ناجي منور السعايدةُ ,)261 ,1,27 ,
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تسيطر عمي الفرد سيطرة تامة ,بحيث تجعمو غريباً عف ذاتو ,أو عف مجتمعو ,وبعيداً عف

بعض نواحي واقعو اإلجتماعي (بساـ بنات ,)2,3 ,1,,4 ,فيي شعور الطالب بإنفصالو
عف ذاتو عف قيمو ومبادئو ومعتقداتو وأىدافو وطموحاتو ,وينعكس ذلؾ مف خال ؿ إحساسو
بعدـ الفعالية بسبب عوامؿ تتعمؽ بالبنية المعرفية لذاتو مف جية وبيف المعارؼ والسموكيات
اإلجتماعية والثقافية مف جية أخري ,حيث يتجمي بعدىا سموؾ الالنتماء والشعور بالالمعني
والالىدؼ والالمعيارية والعجز والعزلة االجتماعية والتمرد واليأس ,باإلضافة إلي الشعور

بإنعداـ األمف وفقداف الثقة في الذات والموضوع معاً(كريمة يوسي  ,)2, ,1,21,وتظير

ظاىرة االغتراب النفسي لدي الطالب المعاؽ بصرياً حيث يشعر باإلىماؿ والعزلة ,لرؤيتو بيئتو

مميئة بالمخاطر والمخاوؼ ,بما يولد لديو األنانية والقمؽ ,وال يري فيما يحيطوف بو مف

ال لمثقة(.)277 ,2010, Zuhda,H & Shafrin,A
يسانده أو أى ً

أسباب االغرتاب النفسي:
وتتعدد

أسباب

االغتراب النفسي

لدي

المعاقيف

يوسي(,)1,21,سناء زىراف: )1,,1 ,

بصرياً كما

يمي

(كريمة

 -2األسباب النفسية :حيث ينشأ االغتراب النفسي عف الصراع بيف الرغبات الخاصة بالمعاؽ
وبيف الحاجات التي ال يمكف إشباعيا بما يؤدي إلي التوتر االنفعالي والقمؽ واضرابات
الشخصية واالحباط الذي يرتبط بالفشؿ والقير والعجز وعدـ تقدير الذات.
 -1األسباب االجتماعية :حيث ينشأ االغتراب النفسي مف عدـ القدرة عمي مواجية الضغوط
التي تحدث في األسرة والمدرسة والمجتمع واالتجاىات االجتماعية السمبية وضعؼ الوازع
الديني واألخالقي والتدىور الثقافي.
 -2األسباب اإلقتصادية :وتضمف الفقر والبطالة ومتطمبات الحياة العالية والتي قد تؤدي إلي
اإلنسحاب التدريجي يصؿ بو إلي االغتراب النفسي.

أبعاد االغرتاب النفسي:
ولإلغتراب النفسي عدة أبعاد كما يمي Schmidt ,(2017( Poonam & Sandeeep
(:(2011
 -2اإلنفصاؿ والعزلة اإلجتماعية :حيث يشعر المعاقيف بصرياً بعدـ القدرة عمي الدمج
اإلجتماعي ,وأنو أقؿ حظاً في التواصؿ مع األخريف في بيئتو.
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 -1الالمعني لمحياة :حيث يشعر المعاؽ بصرياً بأف الحياة ال معني ليا ,ويسير فييا بال
غاية أو ىدؼ معيف ,وال معني لوجوده في الحياة كونو غير مؤثر في خيارات األفراد

األخريف.
 -2العجز :حيث يشعر المعاؽ بصرياً بالعجز عندما ال يكوف قاد ارً عمي السيطرة عمي
المواقؼ ,وغير قادر عمي االختيار كالعادييف.

 -3الالمعيارية :حيث يميؿ المعاقيف بصرياً بنقص االلتزاـ بالقيـ األخالقية ,وشعور المعاؽ
بالميؿ إلستخداـ الوسائؿ غير المشروعة وسيمة لتحقيؽ أىدافو ,لذلؾ أحياناً ما يمجأ
المعاؽ إلي التمرد عمي قوانيف المجتمع واستخداـ الحيؿ لتحقيؽ أىدافو.

الربجمة المػوية العصبية و خفض االغرتاب النفسي لدي الطالب ذوي اإلعاقة البصسية:
إف المعاقيف بصرياً وما يعيشونو مف ظروؼ الحياة المعقدة ,وما يعانوف بو مف قمؽ

وتوتر والتي ترجع إلي اضطراب العالقات االنسانيو ,وفقداف االتزاف النفسي لذلؾ لجأ البعض
منيـ كنتيجة طبيعية ليذه االضطرابات إلي العزلة والنفور مف اآلخريف ,بيدؼ حماية أنفسيـ
مف مشكالت عديدة ىـ في غني عنيا ,مما أدي إلي ظيور الكثير مف الظواىر النفسية مثؿ
اإلكتئاب والعزلة وفتور الشعور والالمباالة واالغتراب النفسي ,لذلؾ يمكف القوؿ بأف الشعور
باالغتراب النفسي يمثؿ واحدة مف المشكالت الميمة تظ ارً ألنيا تعتبر بمثابة نقطة البداية

بالنسبة لكثير مف المشكالت التي يمكف أف يعيشيا ويشكو منيا(اسماء محمد

شحادة ,)4 ,1,21,ولمعرفة دور البرمجة المغوية العصبية في خفض االغتراب النفسي
لدي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية نشير إلي ما توصؿ إليو  )2010( Zuhda, & Shafrinإلي
اف خفض االغتراب النفسي يؤدي إلي بالتوافؽ النفسي واإلجتماعي لدي المعاقيف ,كما
توصمت دراسة محمد أبو سالمة ( )1,21إلي وجود عالقة عكسية بيف الشعور باالغتراب
النفسي وعالقتو باإلتزاف االنفعالي لدي ذوي اإلعاقة البصرية وذلؾ يعني أف خفض االغتراب
النفسي يؤدي إلي زيادة اإلتزاف اإلنفعالي ,وكذلؾ توصمت دراسة ناصر نوفؿ ( )1,25إلي أف
ىناؾ عالقة بيف االغتراب النفسي ومستوي القمؽ واإلكتئاب ,حيث إف خفض االغتراب النفسي
يقمؿ مستوي القمؽ واإل كتئاب لدي المعاقيف بصرياً ,وكؿ ما سبؽ مما أثبتتو الدراسات السابقة

يرتبط بالبرمجة المغوية العصبية حيث توصمت دراسة حسف عبد اهلل العطافي ( )1,,6إلي

أىمية البرمجة المغوية العصبية في رفع مستوي الذكاء اإلنفعالي وفعالية الذات.
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إجساءات الدزاسة- :
وتتضمف مجتمع وعينة الدراسة الحالية كما يتضمف إعداد األدوات المستخدمة

فييا واألساليب اإلحصائية.
أوالً :إعداد الربناوخ:

حيث قاـ الباحث باالطالع عمى الدراسات التي استخدمت برامج تدريبية ودراسات
استخدمت برامج قائمة عمى البرمجة المغوية العصبية مثؿ دراسة جاسـ حسف الجنابى
( ,)1,22مسعودى محمد رضا(Grosu, V. T., Grosu, E. F., ,)1,22
 ,(2014( &Dobrescu, Tالطيب زكى يوسؼ ,)1,24( .وذلؾ لمتعرؼ عمى كيفية إعداد
برنامج يقوـ عمى البرمجة المغوية العصبية في تدريس عمـ النفس لتنمية الكفاءة الذاتية
وخفض االغتراب النفسي لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية.
لذا قاـ الباحث باإلجراءات التالية:

 -2تحديػػد اليػػػدؼ مػػػف البرنػػػامج :ييػػػدؼ ىػػػذا البرنػػامج إلػػػى تنميػػػة الكفػػػاءة الذاتيػػػة وخفػػػض
االغتػػػراب النفسػػػي لػػػدى الطػػػالب المعػػػاقيف بصػػػرياً بالمرحمػػػة الثانويػػػة بإسػػػتخداـ البرمجػػػة
المغوية العصبية في تدريس عمـ النفس.

 -1تحديد محتوى البرنامج :تـ تقسيـ محتوى البرنامج إلػى عػدد مػف الجمسػات التدريبيػة التػي
يػػدرس الطػػالب مػػف خاللػػو محتػػوى وحػػدات الػػدوافع واإلنفعػػاالت فػػي حياتنػػا والعمميػػػات
المعرفية في ضوء البرمجة المغوية العصػبية وذلػؾ بيػدؼ تنميػة الكفػاءة الذاتيػة وخفػض
االغتراب النفسي ,وأشتممت الجمسات عمي:

أوالً :خمل بيئة تعمي إجيابية لدى الطمبة.
ػػػ بداية إيجابية ,حتى يصبح لدى الطمبة انطباع جيد تجاه المعمـ والبيئة التعميمية ككؿ.
ػػػػ التنويع فى نبرة الصوت حتى يبقى الطمبة فى انتباه مستمر .

ثانياً:أنشطة الربجمة المػوية العصبية واليت اعتىدت عمي اسرتاتيحيات:
ػػػػػ استخداـ المضاىاة والمضاىاة التقاطعية.
 استخداـ الروابط اإلنفعالية مف خالؿ استخداـ وسائؿ سمعية وبصرية وأنشطة حركيةلموضوع الدرس بما يحقؽ إحداث روابط إنفعالية لمموضوع.
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 استراتيجيات بناء العالقة اإليجابية. المطابقة:وىي العممية المستمرة لموافقة ومناظرة أساليب الحديث والكممات والمطابقةلموضوع الدرس مع االخريف.
 المرونة السموكية :وىي استراتيجيات تعتمد عمي مقارنة الحالة الراىنة مع الحالة المطموبة,لمعرفة الوسائؿ والسبؿ التى تحتاجيا لموصوؿ الى اليدؼ.

ثالجاً:التكويي.
ػػػػػ تقويـ مخرجات البرمجة المغوية العصبية مف حيث قدرة الطالب عمى االستفادة مف الفنيات
المستخدمة.
ػػػػػػ تقويـ قدرة الطالب عمى استخداـ استراتيجيات ذاتية نتيجة مرورىـ بالبرمجة المغوية
العصبية.
ػػػػػػػ تقويـ الروابط اإلنفعالية.
 -2بناء جمسات البرنػامج :تػـ تقسػيـ البرنػامج التػدريبي إلػى ( )26جمسػة تشػمؿ المحتػوى السػابؽ
الذي تـ اإلشارة إليو روعي فييا زيادة األنشطة التدريبية في ضوء البرمجة المغوية العصبية.
 - 3أساليب تنفيذ البرنامج:
 أسموب المناقشات في بداية كؿ جمسة ونيايتيا. ورش العمؿ في مجموعات لتنفيذ األنشطة المطموبة في البرنامج. عرض األعماؿ المنفذة أماـ كؿ الطالب. - 4تحكيـ البرنامج :بعد إعداد البرنامج في صورتو األولية تـ عرضو عمى السػادة المحكمػيف
في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وعمػـ الػنفس وبعػض مػوجيي ومدرسػى عمػـ الػنفس وذلػؾ
لمتأكد مف:
 مناسبة األىداؼ الموضوعة. إمكانية تنفيذ البرنامج. -سالمة الصياغة المغوية لمبرنامج.
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وبعد عرض البرنامج عمى السادة المحكميف وتوضيح العناصر السابقة ليـ.
أظيرت نتائج تحكيميـ لمبرنامج بعض المالحظات وقاـ الباحث بتعديميا حيث:
 قاـ الباحث بحذؼ بعض األىداؼ التي إقترحيا المحكموف وعدلت بعػض األىػداؼ األخػرى
مػػػثالً تػػػـ تعػػػديؿ اليػػػدؼ فػػػى درس اإلنفعػػػاالت مػػػف(أف ُيعػػػرؼ) إلػػػى أف يسػػػتنتج جوانػػػب

اإلنفعاالت ,وتـ زيادة األىداؼ الوجدانية والميارية في بعض الدروس.
 تعديؿ الصياغة المغوية لبعض أجزائو.
 زيادة األنشطة التي يقوـ بتنفيذىا الطالب.

 تعػػديؿ فػػي زمػػف بعػػض األنشػػطة التػػى يقػػوـ بتنفيػػذىا الطػػالب ,ومثػػاؿ ذلػػؾ تػػـ تعػػديؿ زمػػف
النشاط المكانى فى جمسات االنتباه والذاكرة.
وبعد إتماـ عممية التعديؿ أصبح البرنامج قابالً لمتطبيؽ في صورتو النيائية.

ثانياً :إعداد وكياس الكفاءة الراتية:
تطمػػب البحػػث بنػػاء مقيػػاس الكفػػاءة الذاتيػػة لػػدى الطػػالب دارسػػي عمػػـ الػػنفس بالمرحم ػة
الثانوية ,واتبع الباحث الخطوات التالية:
 -4إعػػداد الصػػورة األوليػػػة لممقيػػاس:مػػف خػػػالؿ االطػػالع عمػػى األدبيػػػات العمميػػة والمصػػػادر
العمميػػة لمبحػػث العممػػي والخاصػػة بموضػػوع الكفػػاءة الذاتيػػة ,قػػاـ الباحػػث بإعػػداد الصػػيغة
األولية لممقياس ,حيث قاـ بصياغة ( )2,عبارة.
 -4تحديػػد أسػػموب صػػياغة الفقرات:اعتمػػد الباحػػث عمػػى تقػػديـ عبػػارات لمطالػػب ويطمػػب منػػو
تحديد إجابتو بإختيار مستوى تطابقيا معو بػػ (ينطبػؽ عمػي ,ينطبػؽ عمػي إلػى حػد مػا ,ال
ينطبؽ عمي) ,وقد روعي في صياغة العبارات ما يأتي:
 أف ال تكوف العبارات طويمة وتكوف قابمة لتفسير واحد. أف تكوف واضحة ومفيومة المعنى واليدؼ. -شموؿ جميع المحاور الفقرات الخاصة بيا

-3

وضع تعميمات المقياس :حيث تمت مراعاة مايمي عند صياغة التعميمات :
 أف تكوف التعميمات واضحة لمطالب ذوي اإلعاقة البصرية . أف تكوف التعميمات مناسبة لممستوى العقمي لمطالب .-3التجربة اإلستطالعية لممقياس:
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إذ قػػػاـ الباحػػػث بتطبيػػػؽ التجربػػػة االسػػػتطالعية لمقيػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػة لػػػدى الطػػػالب
المعاقيف بصػرياً بالمرحمػة الثانويػة وكػاف الغػرض مػف إجػراء التجربػة االسػتطالعية ىػو التعػرؼ

عمى:

أ  -صدم املكياس:
 -1صدم احملتوي:
لغػػرض التعػػرؼ عمػػى صػػدؽ المقيػػاس تػػـ عػػرض المقيػػاس عمػػى السػػادة المحكمػػيف مػػف
ذوي الخبرة واالختصاص في التربية وعمـ النفس ,ومػف خػالؿ وضػع عالمػة (أ) أمػاـ كػؿ فقػرة
وتحػػت البػػديؿ المناسػػب (تصػػمح  ,ال تصػػمح  ,تصػػمح بعػػد التعػػديؿ) فض ػالً عػػف تػػدويف التعػػديؿ
المناسب في حقؿ (تصمح بعد التعديؿ) مع تثبيت الفقرات االيجابية والسمبية منيا.

وبعد جمع اإلستمارات تـ استخراج الصدؽ الظػاىري (صػدؽ الخبػراء) لممقيػاس حيػث تػـ
االعتماد عمى نسبة اتفاؽ ( )%74مػف آراء السػادة الخبػراء ,وبموجػب ىػذا اإلجػراء اإلحصػائي
تـ استبعاد عدد ()2عبارة لحصوليا عمى نسبة اتفاؽ اقؿ مف ( )%74ليصػبح المقيػاس بواقػع
( )18عبارة.

 -2صدم املكازنة الطسفية.

حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطالعية والبالغ عددىا ( )2,طالباً ,وتـ

ترتيب الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد العينة اإلستطالعية في المقياس ترتيباً تنازلياً ,تـ

اختيار المجموعتيف المتطرفتيف في كؿ مجموعة مف المجموعتيف العميا والدنيا ,وذلؾ بعد
تقسيـ العينة إلى قسميف متساوييف (عموي وسفمي) ,لمتأكد مف أف االختبار يميز بيف األقوياء
والضعفاء ,حيث تـ حساب النسبة الحرجة التى كانت تساوى ( )1087وىى اكبر مف()1047
بما يؤكد قوة تمييز االختبار بيف الضعفاء واألقوياء.

ب -ثبات املكياس:

حيث تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية لدرجات المقياس بإسموب

(الفردية والزوجية) ,ثـ تـ استخراج معامؿ االرتباط البسيط (بيرسوف) بيف درجات نصفي
المقياس ,إذ بمغت قيمة (ر) المحسوبة ( ,),065ولكي نحصؿ عمى تقدير غير متحيز لثبات
االختبار بكاممو تـ استخداـ معادلة (سبيرماف-براوف) ,إذ بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمي
لممقياس ( ,),068وىي قيمة كبيرة مما يدؿ عمى ثبات المقياس.
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- 5وصف املكياس وتصحيحه (الصوزة النهائية)
مقياس الكفاءة الذاتية ,والذي تـ بناؤه في ىذه الدراسة يتألؼ مف ( )18عبارة ,ويتـ
تصحيح المقياس في ضوء مقياس ثالثي التدرج ,حيث يتـ منح ( )1درجات لمبديؿ (ينطبؽ
عمى) ,و( )2درجات لمبديؿ (ينطبؽ عمى أحياناً) ,و( ),لمبديؿ (ال ينطبؽ عمى).

ثالجاً :إعداد وكياس االغرتاب النفسي- :
تطمب البحث بناء مقياس االغتراب النفسي لدى الطالب المعاقيف بصرياً دارسي عمـ

النفس بالمرحمة الثانوية ,واتبع الباحث الخطوات التالية:

 -2إعػػداد الصػػورة األوليػػة لممقيػػاس:مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى األدبيػػات العمميػػة والمصػػادر
العمميػػة لمبحػػث العممػػي والخاصػػة بموضػػوع االغت ػراب النفسػػي مثػػؿ بسػػاـ بنػػات ()1,,4
), Nelson, L., &O’Donohue, W. (2006كامػؿ كتمػو ()Poonam P & ,)1,,6
 (2017 Sandeep Bقاـ الباحػث بإعػداد الصػيغة األوليػة لممقيػاس ,حيػث قػاـ بصػياغة
( )22عبارة.

 -1تحديد أسػموب صػياغة الفقػرات:اعتمػد الباحػث عمػى تقػديـ عبػارات لمطالػب ويطمػب منػو
تحديد إجابتو بإختيار مستوى تطابقيا معو بػػ (ينطبػؽ عمػي ,ينطبػؽ عمػي إلػى حػد مػا ,ال
ينطبؽ عمي).

-3

وضع تعميمات المقياس :حيث تمت مراعاة مايمي عند صياغة التعميمات :

 أف تكوف التعميمات واضحة لمطالب ذوي اإلعاقة البصرية. -أف تكوف التعميمات مناسبة لممستوى العقمي لمطالب.

-3التجربة اإلستطالعية لممقياس:

قػػػاـ الباحػػػث بتطبيػػػؽ التجربػػػة االسػػػتطالعية لمقيػػػاس االغتػػػراب النفسػػػي لػػػدى الطػػػالب
المعاقيف بصػرياً بالمرحمػة الثانويػة وكػاف الغػرض مػف إجػراء التجربػة االسػتطالعية ىػو التعػرؼ

عمى:

أ -صدم املكياس:
 -2صدم احملتوي:
لغرض التعرؼ عمى صدؽ المقياس تـ عرض المقياس بشكمو األولي ,عمى
السادة المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص في التربية وعمـ النفس ,ومف خالؿ وضع
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عالمة (أ) أماـ كؿ فقرة وتحت البديؿ المناسب (تصمح  ,ال تصمح  ,تصمح بعد التعديؿ)
فضالً عف تدويف التعديؿ المناسب في حقؿ (تصمح بعد التعديؿ) مع تثبيت الفقرات االيجابية

والسمبية منيا ,وبعد جمع اإلستمارات تـ استخراج الصدؽ الظاىري (صدؽ الخبراء) لممقياس
حيث تـ االعتماد عمى نسبة اتفاؽ ( )%74مف آراء السادة الخبراء ,وبموجب ىذا اإلجراء تـ

تعديؿ بعض العبارات ليصبح المقياس بواقع ( )2,عبارة.

 - 2صدم املكازنة الطسفية.

حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطالعية والبالغ عددىا ( )2,طالباً ,وتـ

ترتيب الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد العينة اإلستطالعية في المقياس ترتيباً تنازلياً ,تـ

اختيار المجموعتيف المتطرفتيف في كؿ مجموعة مف المجموعتيف العميا والدنيا ,وذلؾ بعد
تقسيـ العينة إلى قسميف متساوييف (عموي وسفمي) ,لمتأكد مف أف االختبار يميز بيف األقوياء
والضعفاء ,حيث تـ حساب النسبة الحرجة التى كانت تساوى ( )20,7وىى اكبر مف()1047
بما يؤكد قوة تمييز االختبار بيف الضعفاء واألقوياء.

ب  -ثبات املكياس:

حيث تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية لدرجات المقياس بإسموب

(الفردية والزوجية) ,وتـ بعد ذلؾ استخراج معامؿ االرتباط البسيط (بيرسوف) بيف درجات
نصفي المقياس ,إذ بمغت قيمة (ر) المحسوبة ( ,),063ولكي نحصؿ عمى تقدير غير متحيز
لثبات االختبار بكاممو تـ استخداـ معادلة (سبيرماف  -براوف) ,إذ بمغت قيمة معامؿ الثبات
الكمي لممقياس ( ,),067وىي قيمة كبيرة مما يدؿ عمى ثبات المقياس.

- 5وصف املكياس وتصحيحه (الصوزة النهائية)
مقياس االغتراب النفسي ,والذي تـ بناؤه في ىذه الدراسة يتألؼ مف ( )2,عبارة ,ويتـ
تصحيح المقياس في ضوء مقياس ثالثي التدرج ,حيث يتـ منح ( )1درجات لمبديؿ (ينطبؽ
عمى) ,و( )2درجات لمبديؿ (ينطبؽ عمى أحياناً) ,و( ),لمبديؿ (ال ينطبؽ عمى).

مجموعة الدراسة-:

 -2االستطالعية:تـ الحصوؿ عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة وكاف قواميا ()2,
طالباً مف طالب المرحمة الثانوية بمحافظة أسيوط بمتوسط عمر( )2702سنو وانحراؼ
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معياري(, )5وكاف اليدؼ مف العينة االستطالعية ىو الوقوؼ عمى كفاءة أدوات ومواد
الدراسة وضبطيا.
 -1األساسية :تـ اختيار العينة األساسية مف الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بمدرسة النور
بأسيوط وقد بمغ عددىـ ( )5طالب بمتوسط( )2801سنو وانحراؼ معياري (.)7

جتسبة الدزاسة:
بعد إعداد أدوات ومواد الدراسة وحساب صدقيا وثباتيا ,بدأ الباحث فى عمؿ
اإلجراءات التجريبية لمدراسة كالتالي:

 -1إختياز جمىوعة الدزاسة.
 -2التطبيل الكبمي ألدوات الدزاسة:وذلؾ لموقوؼ عمى المستوى المبدئي لعينة الدراسة قبؿ
تطبيؽ البرمجة المغوية العصبية ومعرفة مستوى الطالب في الكفاءة الذاتية وخفض
االغتراب النفسي والتي ييدؼ البرنامج لتنميتيا وذلؾ عمى المجموعة التجريبية .
 -2تطبيل بسناوخ الربجمة المػوية العصبية:قاـ الباحث بتطبيؽ التجربة األساسية خالؿ العاـ
الدراسي  1,28-1,27مف خالؿ دراسة طالب المجموعة التجريبية لمبرنامج القائـ
عمي البرمجة المغوية العصبية .
 -3التطبيل البعدى ألدوات الدزاسة:بعد تطبيؽ برنامج البرمجة المغوية العصبية عمى
المجموعة التجريبية ,قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة لموقوؼ عمى فاعمية البرنامج
في تنمية الكفاءة الذاتية وخفض االغتراب النفسي .

نتــــــائخ الدزاسة
أ  -نتائخ الدزاسة وتفسريها.
فيمػػا يمػػي عػػرض لمنتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ التطبيػػؽ القبمػػي والتطبيػػؽ
البعػػدى لكػػؿ مػػف مقيػػاس الكفػػاءة الذاتيػػة واالغت ػراب النفسػػي عمػػى مجموعػػة الدراسػػة لمطػػالب
المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية.

لإلجابةعف السؤاؿ األوؿ:والذي ينص عمى "ما فاعمية برنامج البرمجة المغوية العصػبية

فػػي تػػػدريس عمػػـ الػػػنفس عمػػى تنميػػػة الكفػػاءة الذاتيػػػة لػػدى الطػػػالب المعػػاقيف بصػػػرياً

بالمرحمة الثانوية؟
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ولإلجابػػة عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ إسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار ويمكوكسػػوف لػػألزواج المرتبطػػة
وذلؾ لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانويػة فػى

التطبيقيف القبمى والبعدى عمى مقياس الكفاءة الذاتية وجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.

جدول ()4
فزوق تَن متوسطاخ رتة درجاخ التطثَقَن القثلي والثعدى
ومستوً الداللح فٌ الكفاءج الذاتَح لدً الطالب المعاقَن تصزٍا ً تالمزحلح الثانوٍح
مستوى
مجموع
متوسط
قَمح z
العدد
الزتة
مقَاس
الداللح
الزتة
الزتة
4044
4044
4
السالثح
دال عند
الكفاءج
40444044
الذاتَح
44048
4044
4
الموجثح

يتضح مف جدوؿ( )2أف قيمة "  " Zدالة عند مستوى  ,0,4لمقياس الكفاءة الذاتية,
مما يدؿ عمى وجود فروؽ جوىرية بيف رتب متوسط درجات مجموعة الدراسة في التطبيقيف
القبمي والبعدي وذلؾ لصالح متوسطات رتب درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ البعدي.
ولمتحقؽ مف أثر البرنامج عمي الكفاءة الذاتية ,تـ حساب مقدار التأثير مف المعادلة:
Z
ـــ = r

N

وكانت النتائج كما في جدوؿ ()1
جدول()4
حجم أثز الثزمجح اللغوٍح العصثَح علٌ الكفاءج الذاتَح
مقدار r
قَمح z
العدد
مقَاس
4044
4044
4
الكفاءج الذاتَح

التأثَز
كثَز

يتضح مف جدوؿ( )1أف حجـ أثر البرنامج عمي الكفاءة الذاتية كبير وذلؾ يؤكد األثر
الكبير لمبرمجة المغوية العصبية ,وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة  )2002( Bennyوالتي
توصمت إلي أف استخداـ البرمجة المغوية العصبية أدي إلي تعزيز الثقة والكفاءة الذاتية
ودراسة إياف ماكدبرموت ,جابو وندي ( )7 ,1,,3والتي توصمت إلي أىمية البرمجة المغوية
العصبية في التحكـ في التفكير ,وادراؾ استراتيجية نجاح وتفوؽ ونبوغ األخريف وتطبيقيا عمي
النفس ,وممارسة نظـ التغير السريع ألي شخص نريد ,التأثير في األخريف وسرعة إقناعيـ,
بما يؤدي لتحقيؽ الكفاءة الذاتية.
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التفسري -:مما سبؽ نجد أثػر اسػتخداـ البرمجػة المغويػة العصػبية فػي تنميػة الكفػاءة الذاتيػة,
وقد أرجع الباحث ذلؾ إلى ما يمي :
 تأسس التدريس في ضوء البرمجة المغويػة العصػبية لمطػالب ذوي اإلعاقػة البصػرية عمػي كيػؼ
يتصرؼ الطالػب فػي المواقػؼ ومػف أيػف ينبػع سػموكو وكيػؼ يمكػف توجييػو ,عػف طريػؽ معرفػة
أسس التفكير أدي إلي تنمية الكفاءة الذاتية لدييـ.
 زادت الكفػػاءة الذاتيػػة لػػدي الطػػالب ذوي اإلعاقػػة البصػػرية نتيجػػة مػػرورىـ بالتػػدريس مػػف خػػالؿ
البرمجػػة المغويػػػة العصػػػبية والتػػػي عممػػػت عمػػػي تحقيػػػؽ نجاحػػػات وانجػػػازات أفضػػػؿ أدت لزيػػػادة
إدراكيـ ألنفسيـ.
 قيػػاـ معمػػـ عمػػـ الػػنفس بالتػػدريس مػػف خػػالؿ البرمجػػة المغويػػة العصػػبية لمطػػالب ذوي اإلعاقػػة
البصرية عمؿ عمي ربط استقباؿ المعمومات بػأكثر مػف حاسػة غيػر حاسػة البصػر فػي منظومػة
متكاممة مما أدي إلي تنمية الكفاءة الذاتية لدييـ.
 قدـ البرمجة المغوية العصبية لمطالب ذوي اإلعاقة البصرية جممة مف الطرائؽ واألساليب لزيادة
سرعة التعميـ والتفكيػر والتػذكر وتشػويؽ الطػالب لمدراسػة والمػذاكرة ورفػع مسػتوى األداء وزيػادة
فعاليػة وسػائؿ اإليضػاح وتنميػة القػدرة عمػى التفكيػر واإلدراؾ.كػؿ ذلػؾ أدي إلػي تنميػة الكفػاءة
الذاتية.
 زادت الكفػاءة الذاتيػػة لػػدي الطػػالب ذوي اإلعاقػػة البصػرية مػػف خػػالؿ البرمجػػة المغويػػة العصػػبية
في تدريس عمػـ الػنفس حيػث عمػؿ عمػي تقميػؿ بعػض المعتقػدات الخاطئػة والتػي تقمػؿ الكفػاءة
الذاتية .

لإلجابةعف السؤاؿ الثاني:والذي ينص عمى "ما فاعمية البرمجة المغوية العصبية في

تدريس عمـ النفس عمى خفض االغتراب النفسي لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة

الثانوية؟

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ إستخدـ الباحث اختبار ويمكوكسوف لألزواج المرتبطة وذلؾ
لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية فى

التطبيقيف القبمى والبعدى عمى مقياس االغتراب النفسي وجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
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جدول ()4
فزوق تَن متوسطاخ رتة درجاخ التطثَقَن القثلي والثعدى
ومستوً الداللح فٌ االغتزاب النفسٌ لدً الطالب المعاقَن تصزٍاً تالمزحلح الثانوٍح
مستوى
مجموع
متوسط
قَمح z
العدد
الزتة
مقَاس
الداللح
الزتة
الزتة
دال عند
40444044
4044
4
السالثح
االغتزاب
4044
النفسٌ
44044
4044
4
الموجثح

يتضح مف جدوؿ( )2أف قيمة "  " Zدالة عند مستوى  ,.,4لمقياس االغتراب
النفسي  ,مما يدؿ عمى وجود فروؽ جوىرية بيف رتب متوسط درجات مجموعة الدراسة في
التطبيقيف القبمي والبعدي وذلؾ لصالح متوسطات رتب درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ
البعدي.
ولمتحقؽ مف أثر البرنامج عمي خفض االغتراب النفسي ,كانت النتائج كما في جدوؿ
() 3

جدوؿ()3

حجـ أثر البرمجة المغوية العصبية عمي خفض االغتراب النفسي
مقياس
االغتراب النفسي

العدد
5

قيمة z
1021-

مقدار r

التأثير

,081

كبير

يتضح مف جدوؿ( )3أف حجـ أثر البرنامج عمي خفض االغتراب النفسي كبير وذلؾ
يؤكد األثر الكبير لمبرمجة المغوية العصبية وتتفؽ مع نتائج دراسة إياف ماكدبرموت ,جابو
وندي ( ) 7 ,1,,3والتي توصمت إلي أىمية البرمجة المغوية العصبية في السيطرة عمي
المشاعر ,التخمص مف المخاوؼ والعادات السيئة ,بما يؤدي إلي خفض االغتراب النفسي,
ودراسة خنساء عبد الرازؽ( ) 2,2 ,1,25إلي أىمية البرمجة المغوية العصبية لتنمية الذكاء
اإلنفعالي لدي الطالب والذي يعمؿ إيضا عمي تخفيؼ حدة االغتراب النفسي.
التفسري :مما سبؽ نجد أثر استخداـ البرمجة المغوية العصبية في خفض االغتراب النفسي,
وقد أرجع الباحث ذلؾ إلى ما يمي :
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 عمػؿ معمػػـ عمػػـ الػنفس فػػي البرمجػػة المغويػة العصػػبية لمطػػالب ذوي اإلعاقػة البصػػرية عمػػي
خمؽ عالقة األلفة اإلنفعالية بمايسمي توأمػة المشػاعر -وىػو أحػد مبػادئ البرمجػة المغويػة
العصبية  -بما يؤدي إلي خفض االغتراب النفسي لدييـ.
 تـ خفض االغتراب النفسي مف خالؿ استخداـ البرمجة المغوية العصبية لمطالب ذوي
اإلعاقة البصرية في تدريس عمـ النفس مف خالؿ استخداـ أساليب األنشطة والمناقشات
الجماعية والتي أثبتت فعاليتيا في حؿ المشكالت.
 استخداـ اسموب المحاكاة والمواقؼ التمثيمية بشكؿ جماعي كأحد اساليب البرمجة المغوية
العصبية في تدريس عمـ النفس عمؿ عمي خفض االغتراب النفسي لدي الطالب ذوي
اإلعاقة البصرية.
 اعتمد برنامج البرمجة المغوية العصبية عمي تقويـ قدرة الطالب عمى استخداـ استراتيجيات
ذاتية ,والتي عممت عمي تطوير الذات والقناعة بالقدرة عمي النجاح الذاتي ,والذي يعتبر
أحد جوانب خفض االغتراب النفسي لدييـ.
 أثر البرمجة المغوية العصبية في تدريس عمـ النفس لدي الطالب ذوي االعاقة البصرية
في زيادة ثقة الطالب في أنفسيـ مما خفض االغتراب النفسي لدييـ.

التوصيات - :
أ أىمية اإلىتماـ بػالطالب المعػاقيف بصػرياً وذوي اإلحتياجػات الخاصػة بشػكؿ عػاـ واإلسػتفادة
بأقصى ما تسمح بو قدراتيـ.

أ البعػػػد عػػػف التمقػػػيف واإللقػػػاء فػػػي التػػػدريس لطػػػالب المرحمػػػة الثانويػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ والطػػػالب
المعاقيف بصرياً بشكؿ خاص.

أ ضرورة تصميـ برامج تقوـ عمي البرمجة المغوية العصبية عمي ذوي اإلحتياجات الخاصة.
أ تضػػػميف مقػػػررات طػػػرؽ التػػػدريس بكميػػػات التربيػػػة لكيفيػػػة التػػػدريس وفػػػؽ البرمجػػػة المغويػػػة
العصبية.
أضػػرورة تنميػػة الكفػػاءة الذاتيػػة لمطػػالب ذوي اإلحتياجػػات الخاصػػة بشػػكؿ عػػاـ وذوي اإلعاقػػة
البصرية بشكؿ خاص.
أ أىمية خفض االغتراب النفسي لدي الطالب المعاقيف بصرياً.
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أ أىميػة تػدريب المعممػوف عمػي إسػتخداـ إسػتراتيجيات التػدريس الحديثػة والتػي تمكػف الطػالب
ذوي اإلعاقػػة البصػػرية مػػف اسػػتخداـ نشػػاطيـ الفكػػري والعقمػػي وتنميػػة المتغي ػرات النفسػػية
لدييـ ,ومنيا القائـ عمي فنيات البرمجة المغوية العصبية.
أ ضػػرورة العمػػؿ عمػػى إعػػداد دليػػؿ لممعمػػـ فػػي كػػؿ مقػػررات عمػػـ الػػنفس متضػػمنا كػػؿ طػػرؽ
التدريس الحديثة.
أ إ جراء مزيد مف الدراسات البحثية في ىذا المجاؿ عمى فئات خاصة أخرى لمتوصؿ إلى
أفضؿ السبؿ ,واألساليب التدريسية في مساعدة ىؤالء الطالب ,مما يجعميـ اكثر كفاءة
في تحقيؽ ذواتيـ ,وفى بناء مجتمعاتيـ.

الدزاسات والبحوث املكرتحة- :
بناء عمى نتػائج الدراسػة الحاليػة يقتػرح الباحػث بعػض الدراسػات التػي تجيػب عػف األسػئمة
ً
اآلتية -:
أ مػػا أثػػر اسػػتخداـ البرمجػػة المغويػػة العصػػبية فػػي تنميػػة الػػوعي بالعمميػػات اإلبداعيػػة لطػػالب
المرحمة الثانوية؟
أ مػػا أثػػر اسػػتخداـ البرمجػػة المغويػػة العصػػبية فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الجػػانبي وبقػػاء أثػػر
التعمـ لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية؟

أ مػػا أثػػر إسػػتخداـ برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى البرمجػػة المغويػػة العصػػبية فػػي تنميػػة ميػػارات
التدريس اإلستراتيجي لدى الطالب المعمميف شعبة عمـ النفس؟
أ ما فاعمية استخداـ البرمجػة المغويػة العصػبية فػي تنميػة ميػارات التفكيػر اإلسػتداللى والناقػد
لدى الطالب المعاقيف بصرياً بالمرحمة الثانوية؟
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املساجع
أوالً :املساجع العسبية:
 أحمد الزغبي ( :)1,22النظام التمثيمي في العربية:رؤية وتطبيق ,رسالة ماجستير ,الجامعةاألردنية:عمان.

 اسماء محمد شحادة(:)1,21االغتراب النفسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدي المعاقين بصرياً فيمحافظات غزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية بغزة.

 -الطيب زكى يوسؼ ( :)1,24فاعمية برنامج تدريبى باستخدام البرمجة المغوية العصبية ()NLP

فى خفض الضغوط النفسية و قمق المستقبل لدى الطالب المعممين مسار اإلعاقة العقمية بجامعة
القصيم .مجمة العموم التربوية ,مصر .)4(23 .ص ص.373-303

 إياف ماكدبرموت,جابو وندي( :)1,,3البرمجة المغوية العصبية وفن اإلتصال الالمحدود المركزالكندي لمبرمجة المغوية العصبية,كندا.

 بساـ بنات ( :)1,,4ظاىرة االغتراب لدي طمبة الثانوية العامة في مدينة الخميل وعالقتيا ببعضالمتغيرات ,مجمة جامعة بيت لحم ,مجمد .111-81 ,24

 جاسـ حسف الجنابى ( :)1,22أثر برنامج البرمجة المغوية العصبية فى بعض ميارات التفكيرالناقد لدى طمبة المرحمة اإلعدادية .رسالة ماجستير .كمية التربية ,جامعة تكريت ,العراق.

 جوزيؼ اوكونور ,وجوف سيمور (  :( 1,,3ميارات الحياة في البرمجة المغوية العصبية  ,ترجمةإسامة جناد وباسل الشيخ محمد  ,ط  ,1مركز أفاق بال حدود  ,دمشق ,سوريا.

 حسف عبد اهلل العطافي ( :)1,,6أثر األسموب المعرفي البرمجة المغوية العصبية في تنمية مفيومالذات لدي طالب المرحمة المتوسطة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة ديالي.

 -حمد بف خالد الخالدى ( :)1,,5فعالية استراتيجية اتخاذ القرار فى تدريس العموم عمى التحصيل

والتفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية مجمة التربية العممية,الجمعية

المصرية لمتربية العممية ,المجمد ,9العدد  ,3سبتمبر ,ص ص .120-101
 حمدي محمد ياسيف ,إيناس سيد عمي( :)1,23فاعمية الذات واإلحتراق النفسي لدي معمميالتربية الخاصة ,مجمة كمية التربية ,جامعة بنيا ,الجزء  ,2العدد . 351-315 ,25

 خنساء عبد الرازؽ(:)1,25اثر البرمجة المغوية العصبية في تنمية بعض معارات الذكاء اإلنفعاليلدي طالب معاىد الفنون الجميمة ,مجمة الفتح ,بعقوبة,العراق,العدد .134-103 ,67

 رمضاف محمد ( :)1,2,االغتراب وعالقتو بالقمق وباإلتجاىات الوالدية كما يدركيا األبناء  ,عينةمن المراىقين المكفوفين ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة سوىاج.
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 سناء زىراف ( :)1,,1فاعمية برنامج إرشاد عقالني انفعالي لتصحيح معتقدات االغتراب لطالبالجامعة ,رسالة دكتوراه,كمية التربية بدمياط ,جامعة المنصورة.

 شادية مخموؼ ,بساـ بنات( :)1,,5ظاىرة االغتراب لدي طمبة جامعة القددس المفتوحة وعالقتياببعض المتغيرات ,مجمة جامعة القدس المفتوحة,العدد .72-42 ,6
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