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هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنـامج إرشـاد جمعـي يسـتند إلـى       :ملخص
البرمجة اللغوية العصبية في تنمية الصفات السلوكية ومهارات االتصال اللفظي لدى 

ــة نجــران      ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــوقين ف ــي واســتخدم المــنهج  . الطــالب المتف التجريب
) 12(تكونت عينة الدراسة من . تصميم المجموعة الواحدة بقياسات قبلية وبعدية

وقد تم . ا في كلية التربية بجامعة نجران في المملكة العربية السعوديةا متفوًقطالب
تطــوير برنــامج إرشــاد جمعــي يســتند إلــى البرمجــة اللغويــة العصــبية، حيــث تكــون       

دقيقـة، واسـتغرق   ) 60(ية جماعية مـدة كـل منهـا    جلسة إرشاد) 14(البرنامج من 
تطبيقه على عينة الدراسة مدة أربعة أسـابيع، واسـتخدم بالدراسـة مقيـاس الصـفات      

وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة  . الســلوكية ومقيــاس مهــارات التواصــل اللفظــي 
ى ا في درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبلـي والبعـدي علـ   إحصائي

مقيــاس الصــفات الســلوكية ومقيــاس مهــارات التواصــل اللفظــي ومجاالتهمــا لصــالح     
القيــاس البعــدي؛ مــا يؤكــد فاعليــة برنــامج اإلرشــاد الجمعــي المســتخدم فــي تنميــة      

  .الصفات السلوكية ومهارات االتصال اللفظي لدى الطالب الجامعيين المتفوقين

للغويـــة العصــــبية، الصــــفات  جمعـــي، البرمجــــة ا ال اإلرشــــاد: الكلمـــات المفتاحيــــة (
  )السلوكية، مهارات االتصال اللفظي، الطلبة المتفوقين، جامعة نجران

  
تعـد الفـروق الفرديـة بـين البشـر فـي خصائصـهم وقـدراتهم          :مقدمـة 

ومـن الطبيعـي   . حقيقة ال جدال فيها، منذ وجـد اإلنسـان علـى هـذا الكوكـب     
ــرية اهتمامـــ   ــر البشـ ــأن ُتظهـ ــذين  ا خاصـ ــاألفراد الـ ــدراتهم، أو  ا بـ ــزوا بقـ تميـ

تفـوقهم بصـورة اســتثنائية فـي أحــد مجـاالت النشـاط اإلنســاني التـي يّقــدرها        
 Outstanding( الطلبــــة المتفــــوقين ويطلــــق علــــيهم اســــم  المجتمــــع،

Students( .     ولهــذا فــإن هــذه الفئــة مــن األفــراد تحتــاج إلــى مجموعــة مــن
مـع خصائصـهم    األساليب اإلرشـادية التـي تتناسـب مـع احتياجـاتهم، وتتوافـق      

وهذا يقود إلى أن هذه الفئة مـن المجتمـع اإلنسـاني تحتـاج إلـى      . وقدراتهم
ــن        ــرامج مختلفـــة مـ ــبها مـــن بـ ــا يناسـ ــميم مـ ــة الخاصـــة، وتصـ الرعايـــة والعنايـ

ســـتجابة للحاجـــات اإلرشـــادية الخاصـــة بفئـــة  او. اإلرشـــاد النفســـي ومجاالتـــه
ى الكشــف عــن  الطلبــة المتفــوقين، فقــد أجريــت الدراســة الحاليــة وســعت إلــ     

فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى البرمجـة اللغويـة العصـبية فـي تنميـة      
ــة مــن طــالب كليــة          الصــفات الســلوكية ومهــارات االتصــال اللفظــي لــدى عين

  . التربية المتفوقين في جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية

مثــل ويسـتند إرشـاد المتفـوقين إلـى مـا يسـمى الحاجـة اإلرشـادية، وت        
ــباع         ــدف إشـ ــنظم بهـ ــلوب مـ ــن مشـــكالتهم بأسـ ــر عـ ــي التعبيـ ــراد فـ رغبـــة األفـ
   ا حاجــاتهم المختلفــة، التــي لــم يســتطيعوا إشــباعها مــن تلقــاء أنفســهم؛ نظــر

األمـر الـذي    ،ألنهم لم يكتشفوها أو أنهم اكتشفوها ولم يستطيعوا إشباعها
ــباع هـــذه     ــة، لـــتعلم كيفيـــة إشـ  يجعلهـــم بحاجـــة إلـــى خـــدمات إرشـــادية منظمـ

ــي     , الحاجـــات ــوا مـــن تحقيـــق التكيـــف النفسـ أو التكيـــف مـــع فقـــدانها ليتمكنـ
 Al Zraiqat, Al( واالجتمــاعي واألكــاديمي مــع ذاتهــم ومــع اآلخــرين  

Rehani & Tanous, 2010.(  
_________________________  

  .المملكة العربية السعودية -جامعة نجران  *
  .األردنحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، © 

 

  
The Effectiveness of Group Counseling Based on Neuro-
Linguistic Programming (NLP) in Developing the 
Behavioral Characteristics and Verbal Communication 
Skills  

 
Burhan Hamadneh and Ragea Alqahtani, University of Najran, 
Kingdom of Saudi Arabia.  

 
Abstract: This study examined the effectiveness of a group 
counseling program based on Neuro-Linguistic Programming 
(NLP) in developing the behavioral characteristics and verbal 
communication skills among outstanding students at Najran 
University. A quasi- experimental research design with one-
group pretest-posttest was used. The study sample consisted of 
12 outstanding students enrolled at the faculty of education, 
Najran University in Saudi Arabia. A group counseling 
program based on Neuro-Linguistic Programming was 
developed. It consisted of (14) indicative group sessions; (60) 
minutes each. The duration of training applying the program 
of the study’s sample lasted for four weeks, as the behavioral 
characteristicand verbal communication scales were used.  
Results indicated that there were statistically significant 
differences between mean scores of the experimental group in 
the pre-post test on the scales of behavioral characteristics and 
verbal communication, in favor of the posttest. This confirms 
the effectiveness of group counseling program in enhancing 
behavioral characteristics and verbal communication among 
outstanding students. 

(Keywords: Group Counseling, Neuro-Linguistic 
Programming (NLP), Behavioral Characteristics, Verbal 
Communication, Outstanding Students, Najran University) 

  
  

  
متأخرا ثالثة  وقد بدأ االهتمام بالحاجات اإلرشادية للطلبة المتفوقين

حيث اهتمت حركة  ،عقود عن بداية االهتمام بحاجاتهم التربوية والتعليمية
تعليم المتفوقين بداية بتأمين الحاجات التربوية والتعليمية لهم، ثم ظهرت 
اتجاهات تهتم بالحاجات اإلرشادية الشخصية، واالجتماعية، واالنفعالية، 

ويتميز اإلرشاد الجمعي ). Jarwan, 2008( واألسرية، واالقتصادية
في تعديل السلوك،  بأساليب وخصائص فريدة ربما تجعله أكثر فاعلية

وتطوير االتجاهات، وتنمية مهارات االتصال االجتماعي الفعال، وفهم الذات 
ذلك أن اإلرشاد الجمعي يركز على . وتقديرها ضمن إطار الجماعة

كما أن  ،خبرات أفراد المجموعة ومواقفهم إزاء القضية المطروحة
التفاعل بين أفراد المجموعة يساعدهم على تبادل المعارف، 
والمعلومات، واألفكار، والخبرات، واستكشاف مشاعر اآلخرين 

  . وطرق تواصلهم، واختبار المشاعر واالتجاهات الشخصية
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وتستخدم أساليب اإلرشاد الجمعي بصورة خاصة في معالجة 
لحاجات المتوقعة للطلبة، وفي قضايا اإلرشاد الوقائي المبنية على ا

التعامل مع بعض عناصر النمو المعرفي واالنفعالي لديهم 
)Hamadneh, 2014.(.  

وعلى الرغم من أن الطلبة الجامعيين المتفوقين يحققون 
احتياجاتهم ورغباتهم وطموحاتهم من خالل العمل الجاد، إال أن 

ك العوامل العواطف البشرية قد تتأثر بعوامل عديدة، بما في ذل
البيئية والتنظيمية الجامعية غير المواتية، التي يسيطر عليها التنافس 

لذلك، قد يكون نوع الموقف وطبيعة ونوعية . والحاجة إلى التفوق
الجهد المطلوب لتحقيق التفوق من بين الضغوطات الرئيسية التي 

تعرقل تلبية متطلبات  الدى هؤالء الطلبة ضغوًط ولديمكن أن ت
لجوانب الشخصية واالجتماعية المفترض تأديتها في هذه بعض ا

ومع ذلك، قد ال يتمتع بعض الطلبة . المرحلة العمرية بصورة طبيعية
ذوو القدرات العالية بالنضج أو الخبرات السابقة لتنمية الصفات 
السلوكية ومهارات االتصال اللفظي لديهم، الالزمة لالحتفاظ 

جتماعية تتضمن الزمالء ابتفوقهم، ولتشكيل شبكات دعم 
كما أنهم يواجهون تحديات فريدة مثل . والمدرسين وغيرهم

 ,Jeremy, & Fisher(تعرضهم لزيادة وتيرة التنمر ضدهم 
وال يقتصر األمر على تعرض هؤالء الطلبة لتحديات يمكن . )2012

أن تؤثر عليهم اجتماعيا وشخصيا، بل يتعرض الكثير منهم ا ونمائي
أيضا لمستويات عالية من الضغط حتى يظلوا طلبًة استثنائيين 

(Dougherty, 2007) . ولألسف، غالبا ما يتم تجاهل حاجات
هؤالء الطلبة في عملية تقديم اإلرشاد النفسي واألكاديمي، ألنهم 
يتفوقون عادة في دراستهم، ويبدو أنهم في كثير من األحيان 

ويفترض المعلمون عن طريق . طريقة تعتمد على الذاتيعملون ب
الخطأ أن الطلبة المتفوقين ال يحتاجون إلى الكثير من التوجيهات، 
ألنهم مستقلون ولديهم دوافع ذاتية، ويعرفون كيف يحققون أهدافهم 

(Glennen & Martin, 2000) .  

الرتباط الدراسة الحالية بالحاجات لدى الطلبة  اونظر
ن، والحاجة إلى توفير برامج خاصة لتعليمهم وتدريبهم، المتفوقي

والحاجة إلى تنمية الصفات السلوكية ومهارات االتصال اللفظي 
لديهم، يبدو أن اإلرشاد الجمعي من أكثر األساليب الفعالة في تعديل 
السلوك وتنمية المهارات لديهم، وهذا ما أثبتته الدراسات السابقة 

 Ali, 2002; Al Shahat, & Al(ال التي أجريت في هذا المج
Ballah, 2013( التي أثبتت كفاءة اإلرشاد الجمعي في عالج ،

العديد من المشكالت األكاديمية واالضطرابات النفسية وتحسين 
الصفات السلوكية والمهارات وتعديل السلوك لدى الطلبة 

 ,Abdel Wahab( كما كشفت بعض الدراسات. الجامعيين
2010; Al Awwawi, 2004; Hamadneh, 2017 ( أهمية

خفض قلق في اإلرشاد الجمعي في حل مشكالت طلبة الجامعة 
االختبار وتحسين عادات االستذكار لدى عينة من الطلبة المتفوقين 

) Al Safasfeh, 2011( دراسة السفاسفةكما بينت . في الجامعة

االجتماعية فاعلية اإلرشاد الجمعي في تنمية مستوى مفهوم الذات 
  .لدى عينة من الطلبة الجامعيين

 Neuro Linguistic(وقد نشأت البرمجة اللغوية العصبية 
Programming: NLP(  كعلم مستقل في منتصف سبعينيات

ن جون ياللغويات األمريكي يالقرن الماضي الميالدي على يد عالم
 ;Bandler & Grinder, 1979( غريندر وريتشارد باندلر

Grinder, 1972( وتعاونا بإبداع في وضع أصول البرمجة ،
اللغوية العصبية بغية تقديمها كعلم جديد في مجاالت علم النفس، 
بوصفها تتعامل مع العمليات النفس عصبية واللغوية، المستندة إلى 
وظائف الجهاز العصبي، التي تنعكس من خالل أفكار وسلوكات 

على برامج  هم، وكيف أن األشخاص يتصرفون بناًءاألفراد ومشاعر
وبالتالي، تم تحديد أهم الوسائل . عقلية تنظم لهم حياتهم اليومية

الناجحة التي يتبعها المعالجون النفسيون الذين  النماذج السلوكيةو
وتبين لهذين العالمين أنهما . تمكنوا من تحقيق النجاح في حياتهم

هذه النماذج وتعليمها لآلخريننجحا أيض وهي  ،ا في رسم معالم
تي سميت فيما بعد بنماذج البرمجة اللغوية العصبية النماذج ال

Qandeel, 2012) .(  

ا من نوعNLP ((وُتعد البرمجة اللغوية العصبية 
االستراتيجيات المحايدة، تحافظ على تأمل الذات، حتى أثناء 
الخبرات الموترة، عن طريق مالحظة الخبرة نفسها، وتشفيرها في 

. بالمشاعر واألفكار المرتبطة بها ظل رؤية إيجابية، وتلخيص الوعي
وقد تتم عن طريق إصدار استجابة سلوكية فورية، تقود إلى تغيير 
الخبرة السلبية إلى إيجابية، أو بدون استجابة أي تأمل وتدبر 

ا لرؤية تنفيذية مؤجلة، للتعبير عن المشاعر واألفكار الموقف، تمهيد
  ).Patterson, 1981(المرتبطة بها ضمن غايات مقصودة 

المفاهيم الثالثة ) NLP(وتتضمن البرمجة اللغوية العصبية 

، وتدل على برامج المعالجة (Programming) البرمجة: اآلتية
العقلية المتبعة في إنتاج األفكار والمشاعر والتصرفات لدى األفراد، 
 ؛حيث يمكن استبدال هذه البرامج المألوفة بأخرى جديدة وإيجابية

كل من اللغة استخدام ، وهي القدرة على (Lingustic) واللغوية
المحكية وغير المحكية، وتشير األولى إلى كيفية عكس كلمات معينة 
ومجموعات من الكلمات ألحاديثنا ومفرداتنا العقلية، وتتناول الثانية 
ميكانزمات استخدام اللغة غير المحكية التي تتمثل بالصمت واإليماء 

والعادات التي تكشف عن أساليبنا الفكرية ولغة الوضعيات والحركات 

، فتشير إلى الجهاز العصبي، (Neuro) أما العصبية ؛ومعتقداتنا
وهو سبيل الحواس الخمسة التي يرى ويسمع ويشعر ويتذوق 

  .(Alfiky, 2009)ويشم بها الفرد 

وتقوم البرمجة اللغوية العصبية على مجموعة من االفتراضات، 
التي تحدد سبل تشكيل السلوك وجمع المعلومات والتقييمات 

احترام رؤية الفرد اآلخر : ومن أبرز تلك االفتراضات. الشخصية
للعالم؛ ووجود نية حسنة وراء كل سلوك وعلى اإلنسان بذل أقصى 
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وال وجود ألشخاص  ة لديه،ا للمصادر المتوفرما يستطيع وفًق
ويكمن معنى االتصال  مقاومين، وإنما هناك أفراد مستبدون برأيهم،

والشخص األكثر مرونة هو  في نوعية االستجابة التي تحصل عليها،
الذي يمكنه السيطرة على الموقف، واالتصال اإلنساني يتم على 

وتفضي هذه . الشعوري والالشعوري، وغيرها: مستويين
ات إلى مجموعة من التوجيهات ُتمّكن الفرد من تطبيق علم االفتراض

 Al(البرمجة اللغوية العصبية وتحقيق نتائج أكثر أهمية في حياته 
Farah, Bawalsah & Al Khateeb, 2016.(  

وتتضمن تدخالت العالج النفسي بالبرمجة اللغوية العصبية 
 والربط (Visualization) التصور العقلي: التقنيات اآلتية
(Anchoring) والتفكك الحسي البصري ) The Visual 

Kinesthetic Dissociation( )Zaharia, Reiner & 
Schutz, 2015(   وقد طبق الباحثون استراتيجيات مختلفة بما

 والربط (Visualization)في ذلك التصور والتخيل العقلي 
(Anchoring) والتفكك الحسي البصري )The Visual-

Kinesthetic Dissociation(  ،وتحديد األهداف وإدارة الوقت
ومهارات تأكيد الذات، وتقنيات تغيير المعتقدات، وتقنيات إعادة 

 Reforming and Reframing( تشكيل وإعادة الصياغة
Techniques(  ومهارات االتصال، وفهم المستوى العصبي

(Sahebalzamani, 2014) والخريطة الذهنية )Passmore & 
Rowson, 2019( . ومثلما توفر أنماط اللغة نظرة ثاقبة عن

. الطرائق التي يستخدمها المسترشدين، كذلك تفعل حركات العيون
 (Bandler & Grinder, 1979) وغريندر وقد وضع باندلر

 (Eye-accessing cues)مصطلح إشارات العين الموصلة 
. بالنسبة ألولئك الذين يقومون بمعالجة المعلومات بشكل مرئي

وعند استعادة الذكريات، تتحرك عيونهم إلى أعلى وإلى يسارهم؛ 
وعلى العكس، تتجه عيونهم إلى أعلى وإلى اليمين عندما يقومون 

  .بتطوير األفكار

على تطوير العالقة ) NLP(وتؤكد البرمجة اللغوية العصبية 
(Rapport) ي السياق الكلي الذي يدور حول الرسالة اللفظية، وه

وهي ، والتي تسمح للمعالج ببناء جسر موصل إلى الشخص اآلخر
ويمكن . واحدة من أهم خصائص التفاعل البشري الالشعوري

وصفها بأنها حالة من الثقة واالستجابة المتبادلة بين األفراد أو 
القة أن تكون تشمل األوصاف األخرى للع. مجموعة من األشخاص

 وتشترك في المنظور ،متزامنة، وأن تكون على نفس طول الموجة
(Salami, 2015) . ومن خالل تطبيق هذه التقنيات، أصبح تغيير

. ا ممكًناوالمجهدة أمر غير المرغوبةالمعتقدات وتعديل السلوكيات 
فقد كان المسترشدون أكثر قدرة على التعامل مع المواقف العصيبة، 

تطبيق مهارات إدارة الوقت لتحقيق الرغبة الشخصية  من خالل
واالجتماعية وباستخدام مهارات التأكيد على نحو فعال، وعن طريق 
التواصل الفعال مع الذات واآلخرين، وتغيير اُألطر الذهنية، 
والسيطرة على الكلمات المستخدمة في الحياة اليومية 

(Sahebalzamani, 2014).  

في مجال علم النفس  (NLP) العصبية ويةوتشيع البرمجة اللغ
التطبيقي، وفي مجاالت العالج، واإلرشاد النفسي واألسري، 
والتعليم، وإدارة األعمال، والقانون، والطب، لتحديد أنماط تفكير 
األشخاص وتغيير استجاباتهم للمثيرات، بحيث يكونون أكثر قدرة 

صبية تبحث في فالبرمجة اللغوية الع. على تنظيم بيئتهم وأنفسهم
تحقيق األهداف، وإنشاء عالقات مستقرة، وإزالة الحواجز النفسية 
واالجتماعية من المخاوف والرهاب، وبناء الثقة بالنفس، وتقدير 

وُتعد البرمجة اللغوية . الذات، وتحقيق أعلى مستوى من األداء
نموذج اتصاالت ما بين شخصي ) NLP(العصبية 

(Interpersonal communications model)  يستند إلى
االعتقاد بأن اللغة تكون مرتبطة بقوة بالعمليات العصبية وأنماط 
السلوك من خالل الخبرة، وأنه يمكن االستفادة من قوة هذا االتصال 

 ,Alroudhan(الكتساب المهارات لدى أشخاص استثنائيين 
-Neuro( كما يشمل العالج النفسي اللغوي العصبي. )2018

Linguistic Psychotherapy (NLPt)( كإطار من التدخالت ،
أو اجتماعية / في عالج األفراد الذين يعانون من مشكالت نفسية و

  .(Zaharia, Reiner & Schutz, 2015)مختلفة 

ويتسم معظم الطلبة المتفوقين بمجموعة من الصفات 
  :السلوكية، يمكن تلخيصها بأربع صفات هي

وتبدو من خالل حب المتفوقين لالستطالع : الصفات اإلبداعية: أوًال
والحلول المختلفة  والمغامرة، والسؤال عن كل شيء، وعرض األفكار

للمسائل والمشكالت، والتعبير بجرأة عن الرأي، وسرعة البديهة، 
وسعة الخيال، والتمتع بروح الدعابة، وتذوق األعمال المبدعة 

  .الجميلة، والنقد البناء

وتتضح في كفاءة المتفوقين في تحمل : اديةالصفات القي: اثاني
المحبة بين  المسؤوليات، والتحدث بثقة وجرأة أمام اآلخرين، ونشر

زمالئهم وألفة اآلخرين، والتعبير عما يدور في خاطرهم بوضوح، 
والتمتع بالمرونة في التفكير، وتفضيل الحياة االجتماعية، والقدرة 

والهيمنة على من حولهم،  على إدارة األنشطة التي يشاركون بها؛
  .واالنسجام بسهولة مع اآلخرين في العمل الجمعي

وتظهر من خالل قدرة المتفوقين على إتقان : الصفات الدافعية: اثالًث
العمل وحرصهم على إتمامه، أو االنزعاج من األعمال الروتينية؛ 
واالتصاف بالحزم، وحب تنظيم األشياء والعيش بطريقة منظمة، 

  .بين األشياء الحسنة والسيئة والتفريق

وتتمثل في امتالك المتفوقين حصيلة لغوية : الصفات التعلمية: ارابع
تفوق مستوى عمرهم، وامتالك حصيلة كبيرة من المعلومات في 
مواضيع مختلفة، واالتصاف بحب القراءة والمطالعة لموضوعات 

ل تفوق مستوى عمرهم، وسرعة وقوة الذاكرة، والقدرة على تحلي
الوقائع وتوقع النتائج، واإللمام ببعض القواعد التي تساعدهم على 
االستنتاج، ورؤية األمور والقضايا من زوايا مختلفة، وقياس وتحليل 

  ).Hamadneh, 2014(األمور المعقدة 
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وتعد مهارات االتصال للطالب الجامعي من المهارات األساسية 
ة مهمة تستخدم لشق للتعلم والتعليم وللحياة بشكل عام، ووسيل

طريق الطالب الجامعي نحو النجاح في الحياة الجامعية ودراسته، 
وتحقيق السعادة الشخصية له من خالل اندماجه مع أعضاء هيئة 
. التدريس وزمالئه في المحاضرات واألنشطة المنهجية والالمنهجية

وكذلك دورها في صقل شخصية الطالب الجامعي وتحقيق التواصل 
وعليه، فإن امتالك مهارات االتصال ومنها . مع اآلخرين اإليجابي

مهارات االتصال اللفظي، بات أحد المتطلبات األساسية الذي يؤمل 
أن تولي له مؤسسات التعليم العالي اهتمامها، لتحقيق النمو 

الذي يجعل الجامعة بوتقة  والمؤسسيالشخصي للطالب الجامعي 
 Al(تذوب فيها كافة االختالفات االجتماعية والثقافية والطبقية 

Ashqar, 2008 .(  

االتصال كما يعد اإلنساني جانبالبشرية، فهو  الحياةا في ا مهم
فراد فعالة من أدوات التغيير والتطوير والتفاعل بين األ أداة

، ويؤدي دورا مهما في التطور )Ibn Jahlan, 2009(والجماعات 
فكلما اتسعت وتنامت . واالقتصـادي والثقافي االجتماعيوالتغير 

 المعلوماتخطـوات التغيير والتطور، اتسعت وازدادت الحاجة إلى 
وبالتالي إلى قنوات االتصال، لنقلها وإيصالها إلى . والخبرات واألفكار

: واالتصال هو عملية يشترك فيها طرفان، هما. األفراد والجماعات
. لتبادل األفكار والمعلومات والمعارف والخبرات المرسل والمستقبل

ويتم ذلك من خالل إرسال وإطالق وبث المعنى والعمل على توجيهه 
وتسييره، ومن ثم القيام باستقبال هذه األفكار والمعلومات 
والمعارف والخبرات، وتكوين استجابة في بيئة ووسط اجتماعي 

  .Abu Al Nsser, 2015)(محدد 

المرسل  :االتصال من خمسة عناصر رئيسة هيوتتكون عملية 

(Sender/Encoder) : ،وهو الشخص الذي يبدأ بعملية االتصال

: (Message)والرسالة  .ا أو غير مباشرمباشر سواء كان اتصاًال
المضمون أو المحتوى الذي سوف يتلقاه المستقبل، ويجب أن تتم 

وأداة . اآلخرترجمته ونقله وتسجيله بشكل واضح ومفهوم للطرف 

 .وهي وسيلة لالتصال بين األطراف: (Medium) االتصال

ا قد يكون المستقبل شخص: (Receiver/Decoder) والمستقبل
ا أو مجموعة أشخاص، حيث تكمن وظيفتهم بالمقام األول في واحد

. استقبال الفكرة التي يحاول المرسل إيصالها، وفهمها واستيعابها

وتتمثل في استعادة واسترجاع : (Feedback)والتغذية الراجعة 
المستقبل لألفكار والمعلومات والمعارف والخبرات، ودرجة استفادته 

 ,Al Sayyed, 2010; Suleiman( وتفاعله، ومدى تأثيرها عليه
2014(.  

أن يمتلك الفرد مجموعة إلى ويحتاج تحقيق االتصال الكفؤ 
فهي المهارات . من المهارات الالزمة إلتمام عملية االتصال

المستخدمة في الحياة العملية، والتي ينقل بموجبها الشخص أفكارا 
أو مفاهيم أو معلومات لشخص آخر عن طريق رسائل كتابية أو 
شفوية مصحوبة بتعبيرات الوجه، ولغة الجسد وإيماءات العيون 

). (Al Sayyed, 2010 إحدى وسائل االتصال يقعن طرو
وهو تبادل اللغة  ،االتصال اللفظي: ويوجد نوعان من االتصال، هما
للوصول إلى أكبر عدد من الفهم  ،المنطوقة بين أطراف االتصال

المشترك للمعنى الذي تثيره األلفاظ لدى أطراف االتصال كالتحدث 

. (Bakheet & Mustafa, 2010)والقراءة والكتابة واالستماع 
واالتصال غير اللفظي ويوصف بأنه العملية التي يتم من خاللها 

لغة : تبادل األفكار والمعاني بين األفراد دون استخدام األلفاظ، مثل
المسافات، واإليماءات وتعبيرات الوجه، ونظرات العينين، والجسد، 

 ,Abu Al Nsser(اللمس أو المصافحة، ونبرات الصوت و
2015(.  

مهارة  :أربع من المهارات، هيعملية االتصال اللفظي وتضم 
وهي المهارة التي يجب أن يكون فيها : (Talking) التحدث

الشخص المرسل قادرا على التحدث من أجل وجود كلمات تمثل 
كما أن المرسل . المعلومات التي يتم إرسالها خالل عملية االتصال
ومهارة القراءة . يجب أن يدرك التوقيت المناسب للكالم والصمت

(Reading) : وهذه المهارة يجب أن تتوافر في الشخص
المستقبل، الذي سيقوم باستقبال الرسائل الموجهة له من الشخص 
المرسل، من أجل الفهم الصحيح ووصول الهدف المراد من عملية 

وهي المهارة التي تجعل : (Writing) ومهارة الكتابة. االتصال
ن الكلمات التي يريد المشارك في عملية االتصال قادرا على أن يدو

تقبل بطريقة كتابية، وتمثل هذه الكلمات إرسالها إلى الشخص المس
 ومهارة االستماع. المعلومات التي تنتقل إلى الشخص المستقبل

(Listening) : وهي المهارة التي يجب أن تتوافر لدى الشخص
المستقبل، في حال كانت المحادثات الشفوية هي األداة المستخدمة 

  .)Adam, 2013(في عملية االتصال 

ن الدراسات بهدف فحص فاعلية برامج تم إجراء عدد مو
، في )NLP(اإلرشاد الجمعي المستندة للبرمجة اللغوية العصبية 
جتماعي، مع تحسين مؤشرات الصحة النفسية واألداء النفسي اال

عينات متنوعة من المراهقين والشباب الجامعي؛ فقد أجرت عسلية 
 ، دراسة هدفت إلى(Assaleyyeh & Al Bnna, 2011)والبنا 

الكشف عن فاعلية البرمجة اللغوية العصبية في خفض مستوى قلق 
المستقبل لدى عينة من طلبة جامعة األقصى بمحافظات غزة في 

ا ممن يعانون من قلق طالب) 40(تكونت عينة الدراسة من . فلسطين
المجموعة : المستقبل، ووزعوا بالتساوي في مجموعتين هما

عة الضابطة لم تخضع التجريبية خضعت للمعالجة والمجمو
ا بين ودلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائي. للمعالجة

متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على 
  .مقياس قلق المستقبل لصالح أفراد المجموعة التجريبية

 ,Bdaiwi & Hussein(وهدفت دراسة بديوي وحسين 
 على إرشادي جمعي قائم رنامجب إلى التعرف على فاعلية) 2013
 اللفظي غير التواصل مهارات لتنمية اللغوية العصبية البرمجة فنيات
تكونت . الجامعيين في جامعة حلوان بمصر من الطلبة عينة لدى

ا وطالبة، ووزعوا بالتساوي في طالب) 70(عينة الدراسة من 
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، المجموعة التجريبية خضعت للتدريب والمعالجة: مجموعتين هما
وكشفت النتائج وجود . والمجموعة الضابطة لم تخضع للمعالجة

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين على القياس 
غير اللفظي ككل ومجاالته التواصل البعدي على مقياس مهارات 

مهارة تعبيرات الوجه، ومهارة حركة الجسم، ومهارة المسافة بين (
  .المجموعة التجريبيةلصالح أفراد ) األشخاص

بإجراء دراسة هدفت إلى ) (Yousef, 2015وقام يوسف 
 اللغوية البرمجة باستخدام تدريبي برنامج الكشف عن فاعلية

لدى عينة من  المستقبل العصبية في خفض الضغوط النفسية وقلق
. المعلمين بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية الطلبة

ا اختيروا من المستوى ا معلمطالب) 30(من تكونت عينة الدراسة 
السابع في تخصص مسار اإلعاقة العقلية، ووزعوا بالتساوي في 

المجموعة التجريبية خضعت للمعالجة، والمجموعة : مجموعتين هما
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات . الضابطة لم تخضع للمعالجة

البعدي على  داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين في القياس
مقياس الضغوط النفسية ككل ومجاالته وعلى مقياس قلق المستقبل 

  .ككل ومجاالته لصالح أفراد المجموعة التجريبية

دراسة هدفت إلى تقييم  (Salami, 2015)وأجرت سالمي 
) NLP(أثر برنامج جمعي للتدريب على البرمجة اللغوية العصبية 

ت، على عينة من طلبة في التخلص من سلوك الغش في االمتحانا
تكونت عينة الدراسة . الجامعات اإلسالمية، في إندونيسيا والسعودية

من مجموعة من الطلبة الذين أنهوا دراسة العديد من الكتب 
والمعرفة اإلسالمية ومعظمهم في قسم التدريس اإلسالمي، من 

متحان، وأن معرفتهم بالدين ال تؤثر الذين تبين أنهم يغشون في اال
وتم تطبيق برنامج جمعي للتدريب على البرمجة . على سلوكهم

يتضمن بعض تقنيات ونماذج البرمجة ) NLP(اللغوية العصبية 
متحان، قامت الباحثة ببناء العالقة اللغوية، وقبل البدء باال

(Rapport)  معهم، واستخدام كلمات معينة للتأثير على عقلهم
منومة، مفترضة أنه اذا الالشعوري أو ما يسمى أنماط اللغة ال

أصبحت هذه الرسالة هي البرنامج في أذهانهم، فسيغير سلوكهم في 
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في . االمتحان
االختبار القبلي والبعدي للبرنامج،  بين الغش سلوك درجاتمتوسط 

 ما يؤكد أن تطبيق بعض. حيث كانت نتائج ما بعد االختبار أفضل
تقنيات أو نماذج البرمجة اللغوية العصبية، يمكن أن يؤدي إلى 

  .تقليل معدل سلوك الغش

) Fakehy & Haggag, 2016(وأجرى فقيهي وحجاج 
دراسة في جامعة الملك سعود، هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج 

في تقليل قلق ) NLP(للتدريب على البرمجة اللغوية العصبية 
تكونت عينة . التغذية الراجعة البيولوجية االختبار من خالل تحليل

ا ممن أحرزوا مستويات مرتفعة على ا جامعيطالب) 30(الدراسة من 
وتم تقسيم الطالب إلى مجموعة تجريبية . مقياس قلق االمتحان

وحدة ) 24(تم تدريب المجموعة التجريبية على . ومجموعة ضابطة
ة ثالثة أشهر أي من استراتيجيات البرمجة اللغوية العصبية لمد

) 60- 40(مدة كل وحدة بلغت  ،بمعدل وحدتين في األسبوع
وتم تطبيق اختبار القلق عليهم، مع مالحظات التغيرات . دقيقة

وأظهرت النتائج ). معدل النبض وضغط الدم(البيولوجية الحيوية 
 القلق اختبار درجاتوجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط 

وبعده، حيث كانت نتائج ما بعد االختبار أفضل  جالبرنام تطبيق قبل
بمعنى أنه كان لبرنامج البرمجة اللغوية العصبية . منها قبل االختبار

تأثيرا إيجابيا في الحد من قلق االختبار والتغيرات البيولوجية غير 
  .المرغوب فيها عند تطبيقها على المجموعة التجريبية

 ,Al Farah, Bawalsah(وقام الفرح وبوالصة والخطيب 
& Al Khateeb, 2016  ( بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن

) NLP(فاعلية برنامج تدريبي قائم على البرمجة اللغوية العصبية 
في تطوير التواصل االجتماعي لدى طالب الصف السادس 

) 60(تكونت عينة الدراسة من . الموهوبين في مدينة عمان باألردن
اطالب تم تقسيم الطالب إلى . الصف السادسمن  اموهوب

ولتحقيق أهداف . مجموعتين، المجموعة التجريبية والضابطة
الدراسة، تم تصميم برنامج تدريبي يعتمد على البرمجة اللغوية 

وتم تطبيق مقياس . بعشر جلسات تدريبية) NLP(العصبية 
التواصل االجتماعي المطور من منظور البرمجة اللغوية العصبية 

وأظهرت . المجموعة التجريبية والضابطة قبل التدريب وبعدهعلى 
النتائج فروًقا ذات داللة إحصائية في مهارات التواصل االجتماعي 
بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة 

حيث أظهر الطالب في المجموعة التجريبية مستوى . التجريبية
  . االجتماعي أفضل من استخدام مهارات التواصل

بإجراء دراسة هدفت إلى ) (Al Waleel, 2016 وقام الوليل
 العصبية اللغوية البرمجة على قائم تدريبي برنامج التحقق من فعالية

ا في أكاديمي المتلكئين الجامعة طالب لدى لإلنجاز الدافعية في تنمية
) 35(تكونت عينة الدراسة من . بجامعة األزهر بمصر كلية التربية

أكا ا من الطلبة المتلكئينطالبواختيروا من طلبة السنة اديمي ،
اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي بتصميم المجموعة . الثالثة

لإلنجاز ومقياس خفض التلكؤ  واستخدم مقياس الدافعية. الواحدة
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين . األكاديمي

لبعدي لصالح القياس البعدي؛ مما يشير القياس القبلي والقياس ا
 العصبية اللغوية البرمجة على القائم التدريبي إلى وجود أثر للبرنامج

لإلنجاز وعلى خفض التلكؤ األكاديمي لدى الطلبة  الدافعية نميةت في
  .الجامعيين

إلى  (Abdulrahman, 2018)وهدفت دراسة عبد الرحمن 
البرمجة اللغوية العصبية في فحص أثر برنامج تدريبي قائم على 

. تنمية إدارة الذات لدى طالبات الجامعة ذوات صعوبات التعلم
طالبة من طالبات الجامعة، تم توزيعهن ) 30(وشاركت في البحث 

واستخدمت الباحثة . ا إلى مجموعتين، تجريبية وضابطةعشوائي
 وتضمن ،البرنامج التدريبي القائم على البرمجة اللغوية العصبية

وتم استخدام المنهج التجريبي من خالل . جلسة تدريبية) 17(
وأسفرت النتائج عن . تطبيق مقياس إدارة الذات قبل البرنامج وبعده
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حصائيا بين متوسطي الدرجات في القياسين إوجود فروق دالة 
القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في مقياس إدارة الذات ككل 

إدارة الوقت، ومراقبة الذات، وتعزيز : وفي كل أبعاده، وتتضمن
ا ووجدانيا وفكريكما تبين أن حجم  .االذات، وتقييم الذات سلوكي

  . وجميع أبعاده األثر كان كبيرا بالنسبة للمقياس ككل،

كفاءة برامج اإلرشاد للكشف عن أما الدراسات التي ُأجريت 
الجمعي في تحسين مؤشرات الصحة النفسية، فهي عديدة وشائعة 

 ,Abdel Wahab(فقد أجرى عبد الوهاب . في األدب النفسي
دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية العالج النفسي الجمعي  )2010

في خفض قلق االختبار لدى عينة من الطلبة الجامعيين في كلية 
) 60(تكونت عينة الدراسة من . سلطنة عمان/ نزوىالتربية بجامعة 

المجموعة التجريبية : ، توزعوا بالتساوي على مجموعتيناطالب
خضعت لبرنامج العالج النفسي الجمعي، والمجموعة الضابطة لم 

واستخدم مقياس قلق االختبار في القياسين القبلي . تخضع للمعالجة
ا بين ة إحصائيأظهرت النتائج وجود فروق دال. والبعدي

المجموعتين على مقياس قلق االختبار في القياس البعدي لصالح 
  .المجموعة التجريبية

إلى فحص ) Al Khawaja, 2012(وهدفت دراسة الخواجه 
إرشاد جمعي في خفض مستوى قلق االختبار لدى  يفاعلية برنامج

عينة من الطلبة الذكور في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس في 
ا ، وزعوا عشوائياطالب) 33(تكونت عينة الدراسة من . سلطنة عمان

المجموعة التجريبية األولى خضعت . وبالتساوي في ثالث مجموعات
نفعالي، د إلى االتجاه العقالني االللبرنامج اإلرشادي الجمعي المستن

والمجموعة التجريبية الثانية خضعت للبرنامج اإلرشادي الجمعي 
. المستند إلى االسترخاء، والمجموعة الضابطة لم تخضع للمعالجة

في القياس البعدي على  اوبينت النتائج وجود فروق دالة احصائي
مقياس قلق االختبار لصالح المجموعتين التجريبيتين األولى 
والثانية، ما دل على فاعلية برنامجي إرشاد جمعي في خفض 

  . مستوى قلق االختبار لدى الطالب الجامعي

إلى الكشف عن ) Zaidan, 2015(وهدفت دراسة زيدان 
 لدى جودة الحياة تنمية في الجمعي الديني النفسي اإلرشاد فعالية

تكونت عينة الدراسة . اأكاديمي المتفوقات الجامعة عينة من طالبات
ا في كلية التربية طالبة من الطالبات المتفوقات أكاديمي) 14(من 

بالتساوي في  اووزعت العينة عشوائي. بجامعة السويس في مصر
شادي المجموعة التجريبية وخضعت للبرنامج اإلر: مجموعتين، هما

النفسي الديني الجمعي، والمجموعة الضابطة لم تخضع للمعالجة، 
أظهرت . وطبق على المجموعتين مقياس جودة الحياة قبليا وبعديا

على مقياس جودة الحياة في  االنتائج وجود فروق دالة إحصائي
  .القياس البعدي، لصالح المجموعة التجريبية

) Akacan & Secim, 2015(وقام أكاكان وسيسيم 
رشاد إبإجراء دراسة في تركيا، هدفت إلى فحص فاعلية برنامج 

جمعي يستند إلى النظرية المعرفية السلوكية والوجودية في خفض 
تكونت عينة الدراسة . القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة الجامعة

وخضع الطلبة إلى برنامج ارشاد جمعي، تكون من . اطالب) 51(من 
ية، يحتوي على العديد من النشاطات اإلرشاد جلسة إرشاد) 20(

ولقياس فاعلية البرنامج اإلرشادي، . المعرفي السلوكي والوجودي
تم استخدام مقياس القلق االجتماعي قبل المشاركة في برنامج 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر . اإلرشاد الجمعي وبعدها
ي في خفض مستوى ا للبرنامج اإلرشادي الجمعايجابي دال إحصائي

  . القلق االجتماعي لدى طلبة الجامعة

إلى الكشف ) Hamadneh, 2017(وسعت دراسة حمادنة 
عن فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض مستوى قلق االمتحان 
وتحسين عادات االستذكار لدى عينة من الطلبة الجامعيين 

، اطالب) 20(تكونت عينة الدراسة من . المتفوقين بجامعة نجران
المجموعة التجريبية خضعت : وزعوا بالتساوي في مجموعتين هما

. لبرنامج إرشاد جمعي، والمجموعة الضابطة لم تخضع للمعالجة
واستخدم مقياس قلق االختبار ومقياس عادات االستذكار في 

كشفت النتائج فاعلية برنامج اإلرشاد . القياسين القبلي والبعدي
ختبار وتحسين عادات االستذكار الجمعي في خفض مستوى قلق اال

  .لدى أفراد المجموعة التجريبية

 وسكاندورا وبوشيشو وفاليريو وباساريلو وقامت أمودو
)Amodeo, Picariello, Valerio, Bochicchio & 

Scandurra, 2017( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على ،
لصحة فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية الهوية األكاديمية وا

النفسية لدى عينة من طلبة السنة النهائية في إحدى الجامعات 
 ةا، خضع الطلبطالب) 33(تكونت عينة الدراسة من . األمريكية

واستخدم . جلسة إرشادية) 14(لبرنامج ارشاد جمعي مكون من 
أشارت النتائج . مقياس الهوية األكاديمية ومقياس القلق واالكتئاب

رشاد الجمعي في تنمية الهوية األكاديمية إلى فاعلية برنامج اال
وتخفيض مستوى القلق واالكتئاب لدى طلبة السنة النهائية في 

  . الجامعة

  على ما سبق، تم استخدام البرمجة اللغوية العصبية بناًءو
(NLP) الحالية لمحاولة فحص فاعلية  كمنظور عالجي في الدراسة

برنامج إرشاد جمعي مستندا إلى البرمجة اللغوية العصبية في تنمية 
الصفات السلوكية ومهارات االتصال اللفظي لدى مجموعة من 

حيث يالحظ ندرة . الطالب المتفوقين في كلية التربية بجامعة نجران
لجامعيين الدراسات السابقة التي أجريت على عينات من الطلبة ا

المتفوقين باستخدام البرامج اإلرشادية المستندة للبرمجة اللغوية 
لتنمية الصفات ومن هنا أجريت الدراسة الحالية ). NLP(العصبية 

السلوكية ومهارات االتصال اللفظي لدى عينة من الطلبة المتفوقين 
 في جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية، لسد هذه الثغرة نسبيا،

طلبة الجامعات المتفوقين الذين ينعقد عليهم أهمية إرشاد وإبراز 
مال والطموحات في تكوين المجتمع وازدهاره، ورقي المجتمع اآل

وتقدمه، من خالل تطوير الصفات السلوكية ومهارات االتصال 
اللفظي لديهم، ما يساعدهم على الفهم الحقيقي لقدراتهم وطاقاتهم 

ي أفكارهم ومشاعرهم، وفهم وإدراك وإمكاناتهم، وما يدور ف
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المعارف والمفاهيم والمعلومات والخبرات وما يدور حولهم من 
األمر الذي قد يسهم في تقدم المجتمع . التنبؤ بهلقضايا ومشكالت 

  .اإلنساني العالمي والعربي بصفة عامة والمحلي بصفة خاصة

  وفرضياتهامشكلة الدراسة 

الحالية من خالل واقع خبرة انبثق الشعور بمشكلة الدراسة 
. الباحثين في اإلرشاد األكاديمي للطالب المتفوقين في جامعة نجران

وقد لمسا ذلك من خالل االتصال المباشر مع الطالب المتفوقين 
ووجود الشكاوى من بعض الصعوبات التي تعوق تميزهم األكاديمي، 

قيادية منها شعورهم بانخفاض خصائصهم السلوكية كاإلبداعية وال
والدافعية والتعلمية، وأنهم يجدون صعوبة في فهم بعض المعلومات 
التي يدرسونها في المقررات الدراسية، نتيجة شعورهم بوجود خلل 
في مهارات تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم؛ مما يؤدي 

  .إلى انخفاض تحصيلهم األكاديمي في بعض المقررات الدراسية

ن للبحث عن األساليب اإلرشادية الفعالة ثالذلك سعى الباح
المستندة للدليل التجريبي، والتي تستهدف تنمية الصفات السلوكية 
ومهارات االتصال لدى هؤالء الطلبة المتفوقين، من خالل مراجعة 

أن معظم ما ورد في  ااألدب النفسي والدراسات السابقة، ووجد
لية استخدام اإلرشاد األدب النفسي والدراسات التجريبية يؤكد فاع

الجمعي وإسهامه في معالجة بعض المشكالت واالضطرابات النفسية 
وتعديل بعض السلوكيات وتحسين بعض المهارات األكاديمية 
واالجتماعية واالنفعالية لدى طلبة الجامعات، ومنها بعض الدراسات 

 Al Khawaja, 2012; Al( التي أجريت في البيئات العربية
Safasfeh, 2011; Hamadneh, 2017; Zaidan, 2015( ؛

، وما يثبت أن استخدام (Dear et al., 2011)وفي البيئة الغربية 
فنيات التدريب على البرمجة اللغوية العصبية ضمن برامج اإلرشاد 
الجمعي يسهم في تنمية العديد من المهارات والسلوكيات وخفض 

يمية مستوى بعض االضطرابات النفسية والمشكالت األكاد
 & Assaleyyeh( واالجتماعية واالنفعالية لدى الطلبة الجامعيين

Al Bnna, 2011; Al Waleel, 2016; Bdaiwi, & 
Hussein, 2013; Yousef, 2015(.  

ا من هذه المراجعة، ومالحظة الباحثين لندرة وجود وانطالًق
دراسات محلية في فحص كفاءة برامج لإلرشاد الجمعي المستندة 

جة اللغوية العصبية في تنمية الصفات السلوكية ومهارات إلى البرم
لدى الطالب المتفوقين الجامعيين، جاءت الحاجة  اللفظي االتصال

إلى إجراء الدراسة الحالية مع الطالب المتفوقين في كلية التربية 
وتبلورت مشكلة الدراسة . بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية

  : الفرعيتين اآلتيتين الفرضيتين من خالل فحص

) =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية األولى
لدى أفراد المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والقياس البعدي 

  .على مقياس الصفات السلوكية ولصالح القياس البعدي

) =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية الثانية
المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والقياس البعدي لدى أفراد 

  .على مقياس مهارات االتصال اللفظي لصالح القياس البعدي

  أهمية الدراسة

ا للدور الهام لبرامج اإلرشاد الجمعي وفنيات البرمجة نظر
اللغوية العصبية في مساعدة الطلبة على تطوير صفاتهم السلوكية 
ومهارات االتصال اللفظية لديهم، وهو الهدف الذي تسعى 
المؤسسات التعليمية إلى تحقيقه، لمواكبة العصر وتزويد 

التطور المعرفي المجتمعات بأفراد متميزين قادرين على مسايرة 
والتقدم العلمي بصفات سلوكية مرتفعة ومهارات اتصال مناسبة، فقد 

عن فاعلية برنامج اإلرشاد برزت أهمية الدراسة الحالية في الكشف 
الجمعي المستند إلى تقنيات البرمجة اللغوية العصبية في تنمية 
الصفات السلوكية ومهارات االتصال اللفظي لدى عينة من الطلبة 

  . متفوقين الجامعيينال

ومن المؤمل أن تسهم هذه الدراسة بما توفره من أدب نفسي 
وتربوي ودراسات تجريبية سابقة تتناول متغيرات الدراسة تمثل 
إضافة للمكتبة العربية ومساهمة في زيادة الحصيلة للمعرفة 
اإلنسانية حول أهمية برامج اإلرشاد الجمعي والبرمجة اللغوية 

ا في تنمية الصفات السلوكية ومهارات االتصال العصبية ودوره
يمكن أن يكون ركيزة  ،لدى الطلبة المتفوقين الجامعيين اللفظي

كما يتوقع أن تسهم في توجيه اهتمام أعضاء . للباحثين والدارسين
هيئة التدريس على أهمية تدريب الطلبة الجامعيين من المتفوقين 

لوكية ومهارات االتصال وغير المتفوقين لسبل تنمية الصفات الس
اللفظي الالزمة في الدراسة الجامعية واإلعداد ألدوارهم المعنية 

ا تصورا يمكن أن تقدم واخير. المستقبلية والحياتية بشكل عام
للمسؤولين وأصحاب القرار والسياسات في سير العملية التعليمية 
واإلرشادية في مؤسسات التعليم العالي حول أهمية برامج اإلرشاد 
الجمعي التي تستند إلى البرمجة اللغوية العصبية ودورها في معالجة 
مشكالت الطلبة المتفوقين، والتي منها القصور في جانب من جوانب 

كية أو مجملها وانخفاض مستوى مهارات االتصال الصفات السلو
اللفظي؛ ما قد يسهم في رفد الخطط المصممة التي تستهدف تلبية 
الحاجات اإلرشادية للطالب المتفوقين على المستويين المحلي 

  . والعربي

  محددات الدراسة

ب الجامعيين المتفوقين في اقتصرت الدراسة الحالية على الطال
في الفصل عة نجران في المملكة العربية السعودية كلية التربية بجام

وتم استخدام  .م2018/2019الدراسي األول من العام الجامعي 
مقياس الصفات السلوكية ومقياس مهارات االتصال : أداتين، هما

اللفظي من إعداد الباحثين؛ لذلك تتحدد النتائج الحالية بدالالت 
ابات أفراد عينة الصدق والثبات لألداتين، وموضوعية استج

  .الدراسة
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  التعريفات اإلجرائية

  الجمعيبرنامج اإلرشاد )Group Counseling 
Program(: من إعداد  امجموعة من اإلجراءات المتبعة عالمي

وتصميم الجلسات  ،الباحثين لتشكيل المجموعة اإلرشادية
وتحديد األهداف واألساليب والوسائل والفنيات  ،اإلرشادية

والتقويم القائمة على منظور اإلرشاد الجمعي  ،واألنشطة اإلرشادية
وعلم البرمجة اللغوية العصبية وافتراضاته، التي اتبعت في بناء 
الجلسات ومضمونها واإلجراءات والفنيات التدريبية، وبالتحديد 

والمناقشة والحوار في  العروض التقديمية،الندوات وتوظيف 
، والتدريب على مجموعات، وخدمة المجتمع واألعمال التطوعية

  .القيادة، لتحقيق أهداف الدراسة

 البرمجة اللغوية العصبية )Neuro-Linguistic  
Programming: NLP:(  مجموعة من االفتراضات والطرق

العصبي ا والمستندة إلى مبادئ علم النفس واألساليب المثبتة تجريبي
ومساعدة  ،وتهدف إلى معالجة بعض األزمات النفسية ،واللغوي

األفراد على تنمية مهاراتهم وتحقيق نجاحات وإنجازات أفضل في 
وهو المنظور الذي استندت إليه الدراسة الحالية في بناء . حياتهم

جلسات برنامج اإلرشاد الجمعي من خالل تدريب المشاركين لفترة 
امل، بهدف تنمية الصفات السلوكية ومهارات زمنية مدتها شهر ك

االتصال اللفظي لدى عينة من الطلبة المتفوقين في كلية التربية 
  .بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية

  الصفات السلوكية(Behavioral Charecterstics): 
ب المتفوقين كالصفات مجموعة من الصفات السلوكية لدى الطال

بالدرجة التي  وتقاس. والقيادية والدافعية والتعلميةاإلبداعية 
يحصل عليها الطالب المتفوق على مقياس الصفات السلوكية 

  .المستخدم في الدراسة الحالية

 مهارات االتصال اللفظي )Verbal Communication 
Skills(:  المهارات التي يحتاجها الطالب للتواصل مع المجتمع

فكارهم ومشاعرهم ورغباتهم واحتياجاتهم المحيط بهم والتعبير عن أ
من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطالب  وُتقاس، ومشكالتهم

المتفوق على مقياس مهارات التواصل اللفظي المستخدم في 
  . الدراسة الحالية

 الطلبة المتفوقون (Outstanding Students):  مجموعة
الذكور المسجلين في تخصص التربية الخاصة وتخصص  من الطالب

معدل  تحقيقالذين تمكنوا في نهاية العام الدراسي من علم النفس 
، 2017/2018تراكمي والمرصد لهم في العام الجامعي السابق 

 . درجات كحد أعلى )5(درجات من أصل ) 5 -4.10(يتراوح من 

  مجتمع الدراسة وعينتها

ن مجموع الطالب المتفوقين في كلية تكون مجتمع الدراسة م
التربية بجامعة نجران في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

والبالغ عددهم  ،2018/2019الموافق للعام  هـ،1439/1440
)14 (من  اطالباالطلبة المتفوقين الذين حققوا معدًال تراكمي 

(GPA)  درجات في التحصيل العام في العام ) 5- 4.10(تراوح بين
، وتم الحصول على القائمة من 2017/2018الجامعي السابق 

  . وحدة اإلرشاد األكاديمي في كلية التربية بجامعة نجران

من مختلف  امتفوًق اطالب) 12(أما عينة الدراسة فتكونت من 
سنة اختيروا ) 21- 18(المستويات الدراسية تراوحت أعمارهم بين 

من بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة، وبسبب توفر العينة 
الطالب الذكور فقط في تخصص التربية الخاصة وتخصص علم 
النفس، نظرًا ألنهما البرنامجين الوحيدين للذكور في مرحلة 

من ) 2(البكالوريوس في كلية التربية بجامعة نجران، وأبدى اثنان 
  .ما في المشاركة بالدراسةالطلبة عدم رغبته

  الدراسة أداتا

  مقياس الصفات السلوكية. 1

 ,Renzulli, Smith( استخدم مقياس رينزولي وآخرون
White, Callahan & Hartman, 1976( عرب والمقننالم ،

للبيئة السعودية، بعد ) Cluntun, 1992(والمطور من كلنتن 
الجديدة لتقييم الصفات التحقق من دالالت صدقه وثباته في البيئة 

تكون المقياس . السلوكية لدى الطلبة المتفوقين أفراد عينة الدراسة
: موزعة على أربعة أبعاد هيفقرة، ) 37(النهائية من  بصورته

الصفات اإلبداعية، والصفات القيادية، والصفات الدافعية، والصفات 
صفات من فقرات ال ويطلب من المستجيب تقييم كل فقرة. التعلمية

ّلم تقدير ليكرت مؤلف من أربع درجات تتراوح من السلوكية على س
2(ا وتعطى درجتان ، أحياًن)1(ا وتعطى درجة واحدة نادر(ا، غالب 

  ). 4(ا وتعطى أربع درجات ؛ ودائم)3(وتعطى ثالث درجات 

  صدق المقياس

 الصفات السلوكيةتم التحقق من صدق المحتوى لمقياس 
بعرضه بصورته األولية على عشرة محكمين من ذوي الخبرة 
واالختصاص في القياس والتقويم وعلم النفس والتربية الخاصة في 

وقد أجمع المحكمون على صالحية . كلية التربية في جامعة نجران
   .األداة وأبعادها

فقد .كما تم التحقق من صدق المقياس باستخدام صدق البناء
ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكلية لعينة استخرجت معامالت 

 ،ا من الطلبة المتفوقينجامعي اطالب) 20(استطالعية تكونت من 
اختيروا من خارج عينة الدراسة من كلية العلوم واآلداب في جامعة 

حيث تم حساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع . نجران
الذي تنتمي إليه،  مجالالدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وال

وقد تراوحت . وبين كل مجال والدرجة الكلية من جهة أخرى
، ومع )0.79- 0.36(معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل بين 

  ).0.89-0.44(المجال بين 
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  المقياس ثبات

: التحقق من ثبات مقياس الصفات السلوكية بطريقتين تم
وذلك ) Test-retest(إعادة االختبار - األولى بطريقة االختبار

 با من الطالجامعي اطالب) 20(عشرين بتطبيق األداة على 
المتفوقين اختيروا من خارج عينة الدراسة من كلية العلوم واآلداب 

ثم أعيد تطبيق األداة على العينة نفسها بفارق . في جامعة نجران
وتم . زمني مدته أسبوعان بين التطبيق األول والتطبيق الثاني

حساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات على األداة في مرتي 
التطبيق وعلى كل مجال من مجاالتها، وبلغ معامل الثبات الكلي 

فتمت بحساب معامل ثبات  ة الثانية،أما الطريق). 0.90(لألداة 
لألداة  (Cronbach’s Alpha) االتساق الداخلي كرونباخ ألفا

وبلغ معامل االتساق الداخلي الكلي لألداة . اأيض اومجاالته
  .ذلكنتائج يبين ) 1(والجدول ). 0.84(

  لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس الصفات السلوكية" ألفا كرونباخ"واالتساق الداخلي معامل ثبات اإلعادة  ):1(جدول 

  المجال
  "بيرسون"معامل ارتباط 

 ثبات اإلعادة
معامل  /االتساق الداخلي

 "كرونباخ ألفا"
 0.74  0.88 الصفات اإلبداعية

 0.73  0.91 الصفات القيادية

 0.71 0.87 الدافعيةالصفات 
 0.76 0.81 الصفات التعلمية

 0.84 0.90 األداة ككل
    

يالحظ أنها ذات ) 1(وبالنظر إلى القيم الواردة في الجدول 
مة لغايات الدراسة ئوعليه اعتبرت هذه القيم مال .معامل ثبات مرتفع

  .الحالية

  اللفظي مقياس مهارات االتصال. 2

تم إعداد أداة لقياس مهارات االتصال اللفظي لدى الطالب 
ا إلى األدب التربوي السابق المتفوقين استناد)Al Alfiky, 

 Al( والمقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة، )2009
Sayyed, 2010; IbnJahlan, 2009( . تكونت األداة بصورتها

: موزعة على أربع مهارات هيفقرة ) 31(النهائية بعد التحكيم من 
 .ومهارة االستماع. ومهارة الكتابة. ومهارة القراءة. مهارة التحدث

ويطلب من المستجيب تقييم كل فقرة من فقرات الصفات السلوكية 
ا وتعطى درجة الرباعي يتراوح من نادر ليكرت على سّلم تدريج

ثالث درجات ا وتعطى ، غالب)2(ن يا وتعطى درجت، أحياًن)1(واحدة 
)3(ا وتعطى أربع درجات ؛ ودائم)4 .(  

  صدق المقياس

بعرضه  مهارات االتصال اللفظيتم التحقق من صدق مقياس 
بصورته األولية على عشرة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص 

وقد  .في العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية بجامعة نجران
وهي على صالحية المقياس، ين من المحكم%) 80(ما نسبته  أجمع

كما تم التحقق من صدق . نسبة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية

المقياس باستخدام صدق البناء من خالل استخراج معامالت ارتباط 
) 20(فقرات األداة مع الدرجة الكلية لعينة استطالعية تكونت من 

اطالب اختيروا من خارج عينة  ،ب المتفوقينمن الطال اجامعي
حيث تم حساب . الدراسة من كلية العلوم واآلداب في جامعة نجران

معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية من جهة، وقد 
، وكذلك حساب )0.81-0.33(تراوحت معامالت االرتباط بين 

معامل ارتباط كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليه، وتراوحت بين 
)0.47 -0.88.(  

  المقياس ثبات

بطريقة  ثبات مقياس مهارات االتصال اللفظيمن  تحققالتم 
وذلك بتطبيق المقياس على ) test-retest(إعادة االختبار -االختبار

)20 (اختيروا من خارج عينة الدراسة  ،ب المتفوقينا من الطالطالب
من كلية العلوم واآلداب في جامعة نجران، ثم إعادة تطبيق المقياس 

ن بين التطبيق األول اعلى العينة نفسها بفارق زمني مدته أسبوع
والتطبيق الثاني، وحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات 
 المفحوصين على األداة في مرتي التطبيق وعلى كل مجال من

  ). 0.85(وبلغ معامل الثبات الكلي لألداة  ،مجاالتها

" كرونباخ ألفا"معامل /كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي
)Cronbach’s Alpha (الألداة ومجاالته وبلغ معامل  اأيض

  .يبين ذلك) 2(والجدول ). 0.82(االتساق الداخلي الكلي لألداة 
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  االتصال اللفظي والدرجة ككل لمهاراتألفا  كرونباخ/ معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي ):2(جدول 

 المهارات
  "بيرسون"معامل ارتباط 

 ثبات اإلعادة
معامل  االتساق الداخلي

 "كرونباخ ألفا"

 0.73 0.88  مهارة التحدث

 0.70  0.91  القراءةمهارة 

 0.72 0.94  مهارة الكتابة

 0.70 0.84  مهارة االستماع

 0.82 0.85 األداة ككل

    
أن معامالت الثبات بالطريقتين ) 2(يالحظ من الجدول 

لمهارات مقياس مهارات االتصال اللفظي والدرجة الكلية جاءت 
دل أن هذه القيم مؤشرات لمالءمة المقياس يمرتفعة؛ األمر الذي 

  . لغايات تحقيق أهداف الدراسة الحالية

  برنامج اإلرشاد الجمعي المستند إلى البرمجة اللغوية العصبية 

اعتمد بناء برنامج اإلرشاد الجمعي بصورة أساسية على 
 & Al Farah, Bawalsah(افتراضات البرمجة اللغوية العصبية 

Al Khateeb, 2016 ( في بناء وتصميم إجراءات وجلسات
البرنامج اإلرشادي الجمعي التي قدمت للطالب المتفوقين في 

وتم توظيف أساسيات البرمجة اللغوية العصبية . المجموعة التجريبية
تباع أسلوب الندوات واللقاءات اوافتراضاتها في تدريب الطالب في 

ألعمال التطوعية الدورية والعروض التقديمية والمناقشة والحوار وا
وخدمة المجتمع والتدريب على القيادة في البرنامج الحالي، وفي 
كيفية ترجمة الجلسات اإلرشادية إلى جلسات إجرائية قابلة للتنفيذ 

  . والتطبيق

بما ورد في األدب النفسي، الذي تناول  ستعانةكما تمت اال
ي تحديد أساليب اإلرشاد الجمعي للطلبة المتفوقين واإلفادة منها ف

 ;Abu Asa'ad, 2011(األسلوب األفضل في تدريب المتفوقين 
Hamadneh, 2014a; Jarwan, 2012( .طالع باإلضافة إلى اال

على نماذج من برامج اإلرشاد الجمعي المستخدمة في دراسات 
 Al Khawaja, 2012; Abdel Wahab, 2010; Al( سابقة

Shahat& Al Ballah, 2013( ،دية المستندة والبرامج اإلرشا
 ,Assaleyyeh & Al Bnna(إلى البرمجة اللغوية العصبية 

2011; Awad, 2016; Awad, 2016 ( واإلفادة منها في
تحديد مضمون جلسات البرنامج والوقت الالزم لتنفيذ كل جلسة 
ووضع األهداف الخاصة بكل جلسة، وتحديد األدوات الالزمة، 

جلسة، وبيان دور المرشد واإلجراءات المتبعة لتحقيق أهداف كل 
 .والمسترشد في الجلسة، وكيفية تقييم كل جلسة

وقد عرض البرنامج في صيغته األولية على مجموعة من 
األساتذة من أصحاب االختصاص في مجال اإلرشاد النفسي 
والتربوي والتربية الخاصة، للتحقق من دالالت صدق محتوى 

اسة وفي تحقيق أهداف البرنامج ومدى مالءمته ألفراد عينة الدر
وبعد االنتهاء من إجراءات تحكيم البرنامج، تم األخذ . الدراسة

بجميع المالحظات وُأجريت التعديالت المناسبة بالحذف أو 
فأعلى %) 80(وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين  .باإلضافة

 .وهي نسبة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية

  اإلرشاد الجمعي الهدف العام لبرنامج

تنمية الصفات السلوكية ومهارات االتصال اللفظي لدى الطالب 
  .المتفوقين من أفراد الدراسة في المجموعة التجريبية

  األهداف الخاصة لبرنامج اإلرشاد الجمعي

تعرف : هدف البرنامج الحالي لتحقيق األهداف الخاصة اآلتية
الصفات الفرعية ومفهوم الصفات السلوكية : الطالب المتفوق إلى

الخطوات واالستراتيجيات التي تسهم في تنمية و للصفات السلوكية
 .الصفات السلوكية، ومفهوم مهارات االتصال واالتصال اللفظي

اللفظي في الحياة الجامعية، وتعلم  ومناقشة أهمية مهارات االتصال
كيفية ممارسة مهارات االتصال اللفظي الجيدة وقواعدها، وطرق 
ممارسة مهارات االتصال اللفظي الجيدة وقواعدها وتحسين الصفات 

 .السلوكية لدى الطالب المتفوق في دراسته الجامعية وحياته

  المسؤول عن تنفيذ البرنامج

البرنامج والتدريب في على باشر قام الباحثان باإلشراف الم
  .جميع جلساته

  الفئة المستهدفة

ا في كلية التربية بجامعة نجران، وقد الطالب المتفوقون دراسي
  .سنة) 21- 18(تراوحت أعمارهم بين 

 )الباحثان(المرشد  دور

وإدارة القاعة والندوات وجلسات . تنفيذ جلسات البرنامج
 إخراج على بالطال مساعدةو. اإلرشاد الجمعي واألعمال التطوعية

 .حول الموضوع المطروح أفكار ومعلومات من ملديه ما كل
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وتلخيص . الترحيب باألفكار المطروحة وعرضها على المجموعةو
 .يمهااألفكار واألعمال التطوعية المطروحة وتقي

  )أفراد المجموعة التجريبية(دورالمسترشدين 

المطروح بالتفكير باإلجابة والبحث عن  التعرف وفهم الموضوع
والمشاركة الفاعلة في النقاش والحوار والعمل في . الحلول

 .وتقييم الجلسات. المجموعة

  المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج
 جلسة) 14(بواقع استغرقت مدة تنفيذ البرنامج أربعة أسابيع، 

  .دقيقة) 60(إرشادية جماعية، مدة كل جلسة 

  جلسات البرنامج ومدتها 

ن البرنامج في صورته النهائية من ثالث جلسات رئيسة، تكو
وجلسات اإلرشاد . مدتها ساعة ونصف: الجلسة التمهيدية :هي

جلسة إرشادية جماعية مدة كل واحدة ) 14(بواقع : الجمعي
وأعدت . مدتها ساعة ونصف: والجلسة الختامية). ستون دقيقة(

مواضيع جلسات البرنامج اإلرشادي الجمعي وفق الموضح في 
  ).3(الجدول 

  جلسات البرنامج  ):3(جدول 

  الزمن  األسبوع  جلسات البرمجة اللغوية العصبية  األسلوب اإلرشادي الجمعي  الجلسة

  ساعة ونصف  األول  تطبيق أداتي الدراسة للقياس القبلي+ التعارف   التقديم والشرح للبرنامج  الجلسة التمهيدية

  ساعة واحدة األول  مهارات اتصال الشخص بذاته  الندوات واللقاء  األولى
 ساعة واحدة األول  اإلحساس بالذات الندوات واللقاء الثانية
 ساعة واحدة األول  قدرة اإلدراك الندوات واللقاء الدوري الثالثة
 ساعة واحدة الثاني  التحكم في الذات  المناقشة والحوار في مجموعات الرابعة
  ثالث ساعات الثاني  يوم عمل في مكتبة الجامعة  عمل تطوعي الخامسة
 ساعة واحدة الثاني  مهارات االتصال باآلخرين  المناقشة والحوار في مجموعات السادسة
 ساعة واحدة الثاني  النظام التمثيلي وأنماط الشخصية والتعلم المناقشة والحوار في مجموعات السابعة
 ساعة واحدة الثالث  التأكيدات اللغوية لألنظمة التمثيلية المناقشة والحوار في مجموعات الثامنة
 واحدةساعة  الثالث  استراتيجيات بناء العالقة اإلنسانية  التدريب على القيادة التاسعة
  ساعتان الثالث  ورشة عمل في جمعية تعاونية  خدمة المجتمع العاشرة

 ساعة واحدة الثالث  التفوق في فن االتصال العروض التقديمية +الندوات  الحادية عشر
 ساعة واحدة الرابع  ستراتيجية حل المشكالتا العروض التقديمية +الندوات  الثانية عشر
 ساعة واحدة الرابع  ستراتيجية االتصال المطلقا العروض التقديمية +الندوات  الثالثة عشر
  ساعتان الرابع  محاضرات على مسرح الكلية  التدريب على القيادة الرابعة عشر

  اللقاء  الجلسة الختامية
+ تطبيق أداتي الدراسة للقياس البعدي + الشكر 

  مقابالت لتقييم البرنامج
  ساعة ونصف  الرابع

          

    اإلجراءات 

طبق مقياس الصفات السلوكية ومقياس مهارات االتصال 
كيفية عن اللفظي في القياس القبلي بعد الشرح ألفراد عينة الدراسة 

ثم ُطبق البرنامج اإلرشادي الجمعي المستند على . االستجابة عنهما
مجموعة التجريبية، وذلك بعد البرمجة اللغوية العصبية، على أفراد ال

إجراء لقاء مع الطلبة المستهدفين من الدراسة، لتوضيح أهداف 
البرنامج وأهميته في دراستهم الجامعية وحياتهم العملية، وكذلك 
االتفاق على آلية تنفيذ البرنامج، ومدته الزمنية، ومكان اللقاء، وآلية 

شادي الجمعي؛ تم وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج اإلر. تطبيقه
تطبيق القياس البعدي لمقياسي الصفات السلوكية ومهارات االتصال 
اللفظي على أفراد المجموعة التجريبية، للتحقق من الفروق بين 

القياسين القبلي والبعدي في مستوى الصفات السلوكية ومهارات 
  . االتصال اللفظي لغايات الحكم على فاعلية البرنامج

 
  تصميم الدراسة 

استخدمت الدراسة الحالية التصميم التجريبي،واستخدم فيه 
ويقوم على ، بقياسات قبلية وبعدية تصميم المجموعة الواحدة

أساس العالقة السببية بين متغيرين أحدهما المتغير المستقل واآلخر 
واستخدم في الدراسة الحالية لقياس أثر فاعلية . المتغير التابع

اإلرشاد الجمعي المستند إلى البرمجة برنامج (المتغير المستقل 
الصفات السلوكية (على المتغيرين التابعين ) اللغوية العصبية

مع تطبيق قبلي وبعدي لمقياسي ) ومهارات االتصال اللفظي
  .يوضح تصميم الدراسة) 1(والشكل . الدراسة
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  تصميم الدراسة :)1(الشكل 

O2 X  O1 G1  المجموعة التجريبية الواحدة  

: G1: إلى) 1(وتشير الرموز السابقة التي وردت في الشكل 

، و القياس البعدي :O2القياس القبلي،  :O1المجموعة التجريبية، 
X : برنامج اإلرشاد الجمعي(المعالجة.(  

  النتائج

توجد فروق ذات داللة : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: أوًال
إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي على مقياس الصفات 

  . السلوكية لدى أفراد عينة الدراسة لصالح القياس البعدي

حسبت األوساط الحسابية  ،لفحص صحة هذه الفرضية
واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس الصفات 

كما تم . السلوكية ككل ومجاالته في القياسين القبلي والبعدي
 Wilcoxon Signed Ranks( استخدام اختبار ويلكوكسون

Test(  إليجاد داللة الفروق بين متوسط الرتب لدرجات عينة أفراد
راسة على مقياس الصفات السلوكية في القياسين القبلي الد

  .يبينان نتائج ذلك) 5(و) 4(والبعدي، والجدوالن 

  في القياسين القبلي والبعديالصفات السلوكية األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على مقياس  ):4(جدول

 العدد ت واألداة ككلالمجاال
 البعدي القبلي

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي االنحراف المعياري  الوسط الحسابي
  1740. 2.79  3810. 2.02 12 الصفات اإلبداعية
  2730. 2.83  3700.  1.98 12 الصفات القيادية
  3680. 2.84  3400. 2.06 12 الصفات الدافعية
  3950. 2.83  2740. 1.74 12 الصفات التعلمية

  2300. 2.82  2530. 1.95 12 الصفات السلوكية ككل

وجود تباين ظاهري في األوساط الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس الصفات السلوكية ككل ومجاالته ) 4(يالحظ من الجدول 
  . بين القياسين القبلي والبعدي

 أفراد عينة الدراسةلداللة الفروق بين أوساط الرتب لدرجات  (Wilcoxon Signed Ranks Test) اختبار ويلكوكسوننتائج  ):5(جدول 
 في القياسين القبلي والبعديعلى مقياس الصفات السلوكية 

السلوكية مجاالت الصفات 
 والدرجة الكلية

 الداللة االحصائية Z مجموع الرتب وسط الرتب العدد  الرتب

 - الصفات اإلبداعية بعدي 
 الصفات اإلبداعية قبلي

 002. 3.063- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   78.00 6.50 12 الرتب الموجبة
     0 الرتب المتساوية

      12 المجموع

 -الصفات القيادية بعدي 
 الصفات القيادية قبلي

 002. 3.063- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   78.00 6.50 12 الرتب الموجبة
     0 الرتب المتساوية

     12 المجموع

 -الصفات الدافعية بعدي 
 الصفات الدافعية قبلي

 002. 3.065- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   78.00 6.50 12 الرتب الموجبة

     0 المتساويةالرتب 
     12 المجموع

 -الصفات التعلمية بعدي 
 الصفات التعلمية قبلي

 003. 2.940- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   66.00 6.00 11 الرتب الموجبة
     1 الرتب المتساوية

     12 المجموع
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السلوكية مجاالت الصفات 
 والدرجة الكلية

 الداللة االحصائية Z مجموع الرتب وسط الرتب العدد  الرتب

الصفات السلوكية ككل 
الصفات السلوكية  - بعدي 

 ككل قبلي

 002. 3.064- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   78.00 6.50 12 الرتب الموجبة
     0 الرتب المتساوية

      12 المجموع

في وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 5(يتضح من الجدول 
في مقياس الصفات السلوكية ل جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية

 .والبعدي، وجاءت الفروق لصالح القياس البعديالقياسين القبلي 
ما يعني أن البرنامج  وعليه، تم قبول فرضية الدراسة األولى،

اإلرشادي الجمعي المستند إلى البرمجة اللغوية العصبية له أثر في 

تنمية الصفات السلوكية لدى الطالب المتفوقين في كلية التربية 
  . بجامعة نجران

األثر للبرنامج اإلرشادي الجمعي كما تم حساب حجم 
المستند إلى البرمجة اللغوية العصبية باستخدام معادلة حجم األثر، 

 :يبين ذلك) 6(والجدول 

  ت السلوكيةحجم األثر للبرنامج اإلرشادي الجمعي المستند إلى البرمجة اللغوية العصبية على مقياس الصفا ):6(جدول 

  مستوى حجم االثر  حجم االثر Zقيمة   المجال  ت

  مرتفع  0.62  3.063  الصفات االبداعية: األول المجال  1

  مرتفع  0.63  3.065  الصفات القيادية: المجال الثاني  2

  مرتفع  0.63  3.068  الصفات الدافعية: المجال الثالث  3

  مرتفع  0.62  3.064  الصفات التعلمية: المجال الرابع  4

  مرتفع  0.62  3.061  االداة ككل  

  

البرنامج اإلرشادي الجمعي المستند إلى  أن) 6(يبين الجدول 
البرمجة اللغوية العصبية كان فاعًال بدرجة مرتفعة على مقياس 

) المجموعة التجريبية(الصفات السلوكية لدى الطالب المتفوقين 
". مرتفع"وبمستوى حجم ) 0.62(حيث بلغ حجم األثر لألداة ككل 

  .جم مرتفعمجاالت مقياس الصفات السلوكية بمستوى حلن كاكما 

توجد فروق ذات : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ثانيا
بين القياس القبلي والقياس البعدي على ) =0.05(داللة إحصائية 

مقياس مهارات االتصال اللفظي لدى أفراد عينة الدراسة لصالح القياس 
  . البعدي

حسبت األوساط الحسابية  لفحص صحة هذه الفرضية،
المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس مهارات واالنحرافات 

كما تم  .والبعدي االتصال اللفظي ككل ومجاالته في القياسين القبلي
 Wilcoxon Signed Ranks( استخدام اختبار ويلكوكسون

Test(  أفراد  عينةداللة الفروق بين متوسط الرتب لدرجات إليجاد
في القياسين القبلي اللفظي على مقياس مهارات االتصال  الدراسة
  .يبينان نتائج ذلك) 8(و) 7(والجدوالن ، والبعدي

  في القياسين القبلي والبعدي مهارات االتصال اللفظياألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على مقياس  ):7( جدول

 العدد المجاالت والدرجة الكلية
 البعدي القبلي

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
  الحسابي

 االنحراف المعياري

 2570. 2.71 1920. 1.94 12 التحدث
 3470. 2.79 4540. 1.92 12 القراءة
 2230. 2.70 2460. 1.92 12 الكتابة

 3630. 2.70 2800. 1.82  12 االستماع
 1660. 2.72 2290. 1.90 12 مهارات االتصال اللفظي الكلي

    
وجود تباين ظاهري في األوساط الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس مهارات االتصال اللفظي ككل ) 7(يالحظ من الجدول 

  . ومجاالته في القياسين القبلي والبعدي
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 الدراسة عينةأفراد لداللة الفروق بين أوساط الرتب لدرجات  (Wilcoxon Signed Ranks Test) اختبار ويلكوكسوننتائج  ):8(جدول 
  في القياسين القبلي والبعديعلى مقياس مهارات االتصال اللفظي 

 الداللة االحصائية Z مجموع الرتب وسط الرتب العدد  الرتب المجاالت والدرجة الكلية

  التحدث بعدي
  التحدث قبلي

 002. 3.075- 00. 00. 0 السالبةالرتب 
   78.00 6.50 12 الرتب الموجبة
     0 الرتب المتساوية

     12 المجموع

  القراءة بعدي
 القراءة قبلي

 002. 3.066- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   78.00 6.50 12 الرتب الموجبة
     0 الرتب المتساوية

     12 المجموع

  الكتابة بعدي
 الكتابة قبلي

 002. 3.065- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   78.00 6.50 12 الرتب الموجبة
     0 الرتب المتساوية

     12 المجموع

  االستماع بعدي
 االستماع قبلي

 003. 2.943- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   66.00 6.00 11 الرتب الموجبة
     1 الرتب المتساوية

     12 المجموع
مهارات االتصال اللفظي الكلي 

  بعدي

مهارات االتصال اللفظي الكلي 
 قبلي

 002. 3.062- 00. 00. 0 الرتب السالبة
   78.00 6.50 12 الرتب الموجبة

     0 الرتب المتساوية
      12 المجموع

         

 α(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 8(يتضح من الجدول 
مقياس مهارات ل في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية =)0.05

في القياسين القبلي والبعدي، وجاءت الفروق لصالح االتصال اللفظي 
البرنامج وعليه، قبلت الفرضية الثانية، ما يعني أن  .القياس البعدي

اإلرشادي الجمعي المستند إلى البرمجة اللغوية العصبية له أثر في 
تنمية مهارات االتصال اللفظي لدى الطلبة المتفوقين في كلية التربية 

 . بجامعة نجران

كما تم حساب حجم األثر للبرنامج اإلرشادي الجمعي 
 ،ثرالمستند إلى البرمجة اللغوية العصبية باستخدام معادلة حجم األ

 :يبين ذلك) 9(والجدول 

 

 

 

 

  

حجم األثر للبرنامج اإلرشادي الجمعي المستند إلى  ):9(جدول 
  البرمجة اللغوية العصبية على مقياس مهارات االتصال اللفظي

 Zقيمة   المهارة  ت
حجم 
  االثر

مستوى 
  حجم االثر

  مرتفع  0.63  3.075  التحدث  1

  مرتفع  0.62  3.066  القراءة  2
  مرتفع  0.62  3.065  الكتابة  3
  مرتفع  0.60  2.943  االستماع  4

  مرتفع  0.62  3.062  االداة ككل  

وجود أثر للبرنامج اإلرشادي الجمعي ) 9(يبين الجدول 
المستند إلى البرمجة اللغوية العصبية على مقياس مهارات االتصال 

حيث بلغ  ،)المجموعة التجريبية(اللفظي لدى الطالب المتفوقين 
ن كاكما ". مرتفع"وبمستوى حجم ) 0.62(حجم األثر لألداة ككل 

جميع مجاالت مقياس مهارات االتصال اللفظي بمستوى حجم ل
  ".مرتفع"
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  مناقشة النتائج

أظهرت نتائج فحص الفرضية األولى وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية لمقياس الصفات 

وجاءت الفروق لصالح . القياسين القبلي والبعدي السلوكية بين
أن  أي. وعليه، تم قبول الفرضية األولى للدراسة. القياس البعدي

برنامج اإلرشاد الجمعي المستند إلى البرمجة اللغوية العصبية كان 
في تنمية الصفات السلوكية لدى الطالب المتفوقين في كلية  فعاًال

  . جرانالتربية بجامعة ن

التي  وقد اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة
كشفت فاعلية برامج اإلرشاد الجمعي المستندة للبرمجة اللغوية 

، في تحسين مؤشرات الصحة النفسية واألداء )NLP(العصبية 
 ,Al Farah, Bawalsah, & Al Khateeb( النفسي اإلجتماعي

2016; Al Mamoury, 2017; Al Waleel, 2016; 
Abdulrahman, 2018; Assaleyyeh& Al Bnna, 2011; 
Awad, 2016; Abu El-Enein&AbdAlnabi, 2018; 
Bdaiwi& Hussein, 2013; Fakehy, &Haggag, 2016; 

Salami, 2015; Yousef, 2015 .(  

ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس طبيعة البرنامج 
اللغة العصبية بنيكات البرمجة اإلرشادي المستخدم الذي وظف تك

فباإلضافة لما توفره بيئة المجموعة اإلرشادية من . واإلرشاد الجمعي
مشاركة وتقبل وشعور باألمن والثقة، ضمن عمليات المجموعة، من 

فقد  ،(NLP) خالل الكشف عن الذات وبناء العالقة من منظور
مثل (ة زودت تقنيات البرمجة اللغوية العصبية العملية والمفيد
أفراد ) تحديد األهداف والنظام التمثيلي، والمستويات العصبية

المجموعة التجريبية بمهارات مفيدة في التعرف على صفاتهم 
إذ تؤثر فنيات اإلرشاد الجمعي في صحة األفراد النفسية، . السلوكية

. وتجعلهم قادرين على التوافق والتكيف مع مواقف الحياة المختلفة
ي تعلم كيفية تغيير أنماط تفكيرهم التقليدية، كما تساعدهم ف

وتتميز هذه . يجابية بتفكير منطقي وعلميإوالتعامل مع المواقف ب
البرامج بخصائص فريدة تجعلها أكثر فاعلية في تعديل السلوك 
وتطوير االتجاهات وتنمية مهارات االتصال االجتماعية واألكاديمية 

عة، ألن اإلرشاد الجمعي وفهم الذات وتقديرها ضمن إطار الجما
. يركز على خبرات أفراد المجموعة ومواقفهم إزاء القضية المطروحة

وقد يكون في المجموعة من هو أقدر من المرشد على استجرار 
كما أن التفاعل بين أفراد المجموعة ساعدهم . االستجابات واإلقناع

بار على تبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف مشاعر اآلخرين، واخت
ومن هنا ساهمت فنيات اإلرشاد . المشاعر واالتجاهات الشخصية

الجمعي المستخدمة في البرنامج الحالي في تدريب الطالب 
المتفوقين على كيفية التعامل مع موقف الحياة الجامعية المختلفة 
وكيفية التغلب على الصعوبات التي تواجههم، وفي تحسين صفاتهم 

  . ادية والدافعية والتعلميةالسلوكية كاإلبداعية والقي

إلى الفنيات المستخدمة  اأيض ويمكن أن تنسب هذه النتيجة
في جلسات البرنامج اإلرشاد الجمعي التي يمكن أن تكون قد عملت 

لقاء إعلى زيادة ثقة الطلبة بأنفسهم من خالل تدريبهم على كيفية 
.  الندوات والمحاضرات والعمل الجمعي التعاوني وخدمة المجتمع

ا إلى أن جلسات البرنامج اإلرشادي ويمكن عزو هذه النتيجة أيض
الجمعي المستند إلى البرمجة اللغوية العصبية قد وفرت للطالب 
آليات داعمة ساعدتهم على كيفية توفير البيئة اآلمنة لهم، والتركيز 

وبذلك . على الدراسة، لتحقيق أعلى مستوى من اإلنجاز األكاديمي
ت المستخدمة في البرنامج على سلوكيات الطلبة انعكست الفنيا

وأفكارهم؛ مما أدى بهم إلى تفعيل قدراتهم العقلية، التي أشعرتهم 
  .بالثقة بالنفس والوعي بأنفسهم وكيفية استثمار صفاتهم السلوكية

وتؤكد هذه النتيجة أن البرمجة اللغوية العصبية المقدمة في 
الصفات السلوكية لدى الطالب  إطار اإلرشاد الجمعي يمكن أن ُتنمي

وأن . ، ويمكن أن تحسن أساليب االتصال والتواصلالمتفوقين
هي أداة قوية تسهل عملية العالج  (NLP)البرمجة اللغوية العصبية 

ن الشخص من فك شيفرة أصل الكلمات النفسي بشكل رائع، وتمّك
 األفرادوالكالم الفردي، من خالل القيام بهذه الطريقة، حيث يتحدث 

نهم من اإلدارة الذاتية بما يفكرون دون تردد أو خوف، وبالتالي يمّك
فالبرمجة اللغوية العصبية تسعى إلى تعليم . والتأثير على اآلخرين

وأنماط ) اللغويات(، والكالم )العقلي(المشاركين العالقة بين التفكير 
  .(Bandler & Grinder, 2011)السلوك 

ي للمتفوقين قد حقق مجموعة من ويبدو أن اإلرشاد الجمع
لدى الطالب المتفوقين  تطوير مفهوم الذات: األهداف، أبرزها

ليكونوا أكثر إبداعية ودافعية وإيجابية وتقبًال للذات، واكتشاف 
باإلضافة إلى  .عناصر القوة والضعف لديهم والعمل على تطويرها

رين، وتنمية تطوير مفهوم العالقات اإلنسانية ومهارات االتصال باآلخ
كما أسهم . المهارات القيادية والحس بالمسئولية االجتماعية لديهم
وفي تنمية  في تحسين مستوى اإلنجاز األكاديمي، وغير األكاديمي،

مهارات حل الصراعات والمشكالت واتخاذ القرار، وأساليب خفض 
 .االضطرابات النفسية كالقلق والتوتر والضغوط النفسية وغيرها

ت نتائج الفرضية الثانية للدراسة وجود فروق ذات كما أظهر
مقياس مهارات ل في جميع المجاالت وفي الدرجة الكليةداللة إحصائية 

وجاءت الفروق لصالح . في القياسين القبلي والبعدياالتصال اللفظي 
البرنامج أي أن  وعليه، قبلت الفرضية الثانية؛ .القياس البعدي

ى البرمجة اللغوية العصبية كان فعاًال اإلرشادي الجمعي المستند إل
في تنمية مهارات االتصال اللفظي لدى الطالب المتفوقين في كلية 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات . التربية بجامعة نجران
السابقة التي أكدت فاعلية البرمجة اللغوية العصبية في حل بعض 

 Al(. رات لديهمالمشكالت لدى الطلبة أو تحسين بعض المها
Farah, Bawalsah, & Al Khateeb, 2016; Al 
Mamoury, 2017; Al Waleel, 2016; Abdulrahman, 
2018; Abu El-Enein&AbdAlnabi, 2018; Bdaiwi& 
Hussein, 2013; Assaleyyeh& Al Bnna, 2011; 
Awad, 2016; Bdaiwi& Hussein, 2013;Fakehy, & 

Haggag, 2016; Salami, 2015; Yousef, 2015(،  
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وقد تعود هذه النتيجة إلى كون جلسات البرنامج اإلرشادي 
الجمعي قد وفرت للطالب في المجموعة التجريبية آليات داعمة 
ساعدتهم على تعلم كيفية توفير البيئة اآلمنة لهم والتركيز على 

كما انعكست . الدراسة لتحقيق أعلى مستوى من اإلنجاز األكاديمي
المستخدمة في البرنامج على سلوكيات الطالب وأفكارهم؛  الفنيات

مما أدى بهم إلى تفعيل قدراتهم العقلية، التي أشعرتهم بالثقة 
بالنفس والوعي بأنفسهم وكيفية استثمار مهارات االتصال اللفظي، 

ا للدراسة ومراجعة مقرراتهم، وكيفية التواصل مع أعضاء استعداد
وكذلك ساعدتهم على إيجاد . ل فعالهيئة التدريس وأقرانهم بشك

تنظيمات وتحليالت تخيلية ولفظية سهلت عليهم سرعة الفهم 
واالسترجاع للمحتوى الدراسي، وأعطتهم معنى وتنظيم لما 

 ا، بأنها تعود إلىويمكن تفسير هذه النتيجة أيض .يحاولون تعلمه
على  الطالبمساعدة : فوائد البرمجة اللغوية العصبية من حيث

يريده، والتعرف على كيفية  يءممارسة سياسة التغيير السريع ألي ش
الحصول على النتائج التي تزيد من السيطرة على مشاعره 

 االتصالوأحاسيسه، والتأثير في اآلخرين وسرعة إقناعهم، وتسهيل 
، يهواالنسجام مع اآلخرين، وكذلك التحكم في طريقة التفكير لد

نجاح وتفوق ونبوغ  الستراتيجيةته وتسخيرها كيفما يريد، ومعرف
باإلضافة إلى . اآلخرين، ومن ثم تطبيقها على النفس بعد ذلك

التخلص من المخاوف والعادات غير الجيدة بسرعة فائقة، ومن 
الضغوط النفسية واالجتماعية وكيفية التعامل معها، ومواجهة 

  . الصعوبات والقلق والتوتر النفسي

  التوصيات

  : يمكن التوصية باآلتي. في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

  تفعيل برامج اإلرشاد الجمعي المستندة إلى البرمجة اللغوية
العصبية في العمل اإلرشادي مع الطلبة المتفوقين وغير 
المتفوقين، وتقديمها لهم بأسلوب ممتع ومشوق لتحفزهم على 

  .المزيد من التعلم والتعليم والتدريب

  تنظيم الورش التدريبية والندوات لتدريب المرشدين على فنيات
 .برامج اإلرشاد الجمعي المستندة إلى البرمجة اللغوية العصبية

  إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية تهدف إلى الكشف عن أثر
برنامج إرشادي جمعي مستند إلى البرمجة اللغوية العصبية في 

ومستوى  لإلنجازالنفس والدافع تنمية مهارات أخرى كالثقة ب
أو تعديل بعض السلوكات غير المرغوبة كقلق  ،الطموح

  .المستقبل، والرهاب االجتماعي والضغوط النفسية لدى الطلبة
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