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تنمية الدافعية لإلجناز كمدخل لتحسني 
مستوى الطموح باستخدام بعض فنيات 

الربجمة اللغوية العصبية لدي التلميذات ذوات 
 1صعوبات التعلم مبنطقة جنران

 **فادية رزق عبد الجليل عبد النبي            *حنان عثمان محمد أبو العنين

 

 

 

بصورة رئيسية إلى الكشف عن مدي فعالية برنامج إرشادي باستخدام بعض فنيات البرمجة اللغوية _ هدفت الدراسة الحالية امللخص

العصبية في تنمية الدافعية لإلنجاز لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم بعد تطبيق البرنامج. في القياس البعدي وبعد مرور فترة من 

فعية لالنجاز الناتج عن تطبيق البرنامج في تحسين مستوى الطموح لدى عينة الدراسة التطبيق في القياس التتبعي. ومعرفة أثر تنمية الدا

وتكونت عينة  بعد تطبيق البرنامج وامتداد أثر ذلك بعد فترة من التطبيق في القياس التتبعي، استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي،

املشخصات كحاالت صعوبات تم تقسيمهم إلى مجموعتين مجموعة ( تلميذة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم و 40الدراسة من )

( تلميذة، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس الدافعية لإلنجاز )إعداد الباحثتان(، ومقياس 20تجريبية ومجموعة ضابطة قوام كل منهم )

لعصبية )إعداد الباحثتان(، توصلت نتائج مستوى الطموح )إعداد جويدة باحمد(، وبرنامج إرشادي قائم على فنيات البرمجة اللغوية ا

الدراسة إلى فعالية البرنامج املستخدم في تنمية الدافعية لالنجاز وتحسين مستوى الطموح لدى عينة الدراسة في القياسين البعدي 

 .والتتبعي

  .البرمجة اللغوية العصبية، الدافعية لإلنجاز، مستوى الطموح، صعوبات التعلم الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية _ جامعة نجران_  أستاذ مساعد بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية*

 اململكة العربية السعودية _ جامعة نجران _ أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية**
 تتقدمان كما ،NU/SHED/15/160رقم  تحت البحث هذا دعم على نجران بجامعة العلمي البحث لعمادة بالشكر  الباحثتان تتقدم1

 البحث عينة في للمشاركات بالشكر 
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 باستخدام الطموح مستوى  لتحسين كمدخل لإلنجاز  الدافعية تنمية

 صعوبات ذوات التلميذات لدي العصبية اللغوية البرمجة فنيات بعض

 نجران بمنطقة التعلم
 قدمة. امل1

يعتبر ميدان صعوبات التعلم من أحدث ميادين التربية الخاصة        

، ففى العقد 
ً
االخير من هذا القرن بدأ االهتمام بشكل وأسرعها تطورا

على األقل من بين طالب  %3واضح بهذا املجال حيث كانت نسبتهم 

 على أشكال اإلعاقات 
ً
املدارس، أما فيما مض ى فقد كان االهتمام منصبا

اآلخرى من عقلية وحسية وحركية. وبسبب ظهور مجموعة من األطفال 

 تعاني من مشكال 
ً
 وحسيا

ً
ت تعليمية بدأ املختصون في األسوياء جسميا

 .التركيز على مظاهر صعوبات التعلم

ولذلك ظهر االهتمام املتزايد من قبل الوالدين واملهتمين بمشكلة        

األطفال الذين يظهرون مشكالت تعليمية وليس لديهم أعاقات حسية أو 

 من قب
ً
ل عقلية أو انفعالية، وكذلك ألن هذه الظاهرة القت اهتماما كبيرا

املختصين واملهتمين بهذه الفئة في مختلف املجاالت العلمية، وذلك لتزايد 

أعداد األطفال املنخرطون تحت هذه الفئة بسبب التطور املتزايد في 

عمليات الكشف والتشخيص والتقييم، وبسبب مقارنة أولياء األمور أداء 

أبنائهم بأداء أقرانهم في نفس الفئة العمرية، كذلك فان مصطلح 

 أفضل من قبل الوالدين واملجتمع بصفة عامة 
ً
صعوبات قد القى قبوال

 .مما القته املصطلحات والتسميات االخرى 

وتعد صعوبات التعلم من أخطر االضطرابات التى تظهر في مرحلة       

الطفولة وتصيب الذكور واإلناث على السواء بمختلف الطبقات 

 ].1االجتماعية باختالف أنواعها ]

وتعد دافعية اإلنجاز من املباحث الهامة التى يمكن تفسير الكثير من        

 ألن أداء الفرد وإصراره على 
ً
مظاهر السلوك اإلنساني في ضوئها نظرا

القيام بأعمال معينة أو مواصلة هذه األعمال يتوقف على مستوى 

بذل دافعية اإلنجاز لديه، ومن أهم أبعاد هذا املبحث املثابرة في كل من 

الجهد، وتحمل الصعاب، وتقدير أهمية الوقت، والطموح ملستوى أعلى 

من األداء، والتوجه املستمر نحو املستقبل، واالهتمام بالتميز في األداء 

 .وامليل للمنافسة

فال يمكن تصور متعلم يتفوق دون مستوى الئق من الطموح، ألن  

 نحو تحقيق املزيد من التحصيل وال
ً
تفوق واالمتياز، طموحه يلعب دورا

وهذا ما أسفرت عنه نتائج الكثير من الدراسات. فالشخص الطموح الذي 

يتصف بالنظرة املتفائلة للحياة، واالعتماد على النفس وعدم الرضا 

بالوضع الراهن هي من السمات التي تدفع الفرد ملزيد من التفوق، حيث 

 ].2يتوقف نجاح الفرد في حياته على مستوى طموحه ]

وتعد البرمجة اللغوية العصبية هي تكنولوجيا النجاح والتفوق، فهي       

تركز على دراسة حاالت التفوق أو النبوغ لدى األفراد، فهي تمدنا خطوة 

بخطوة بكيفية تحقيق التفوق، والتخلص من املصاعب الحياتية، وتقرر 

هو برامج البرمجة اللغوية العصبية على أن املؤشر في تفوق ونجاح البشر 

مدى إدراكهم للعالم املحيط بهم، فاإلنسان يتفاعل مع البيئة املحيطة 

به، فهي التي تحدد نجاحه أو فشله، وكذلك يؤثر اإلنسان في هذه البيئة 

 من االستفادة بها وبما يخدم الرفاهية 
ً
من حوله بما يوفر أكبر قدرا

 ].3البشرية ]

وب من أساليب اإلرشاد وبما أن البرمجة اللغوية العصبية هي أسل       

النفس ى يتضمن تقنيات تطبيقية ملساعدة املسترشدين على توظيف 

مواردهم النفسية والعاطفية والعضوية لتحقيق التغيير األفضل الذي 

ينشدونه فيحقق لهم التوافق الذي يقودهم إلى الشعور بالرضا والحفاظ 

 ].4عليه ]

انب النفس ى لذوي صعوبات ونظرا لندرة الدراسات التى تناولت الج      

التعلم بالرغم من أن ظاهرة صعوبات التعلم تعد ظاهرة محيرة وغامضة 

في الجانب النفس ي منها، لذلك تسعى الباحثتان إلى استخدام  وخصوصا 

البرمجة اللغوية العصبية فى تنمية الدافعية لالنجاز لدى عينة من 

لى مستوى الطموح التلميذات ذوات صعوبات التعلم ومعرفة أثر ذلك ع

لديهن. حيث تهدف البرمجة اللغوية العصبية إلى تزويد الفرد بأدوات 

وتقنيات يستطيع عن طريقها االتصال الفعال مع بعد الالوعي فى 

شخصيته، مما يتيح إمكانية إحداث التغيير في شخصيته بما يؤهله لحياة 

ه ومشاعره سوية ومستقرة، تدعم دوره اإليجابي وتمكنه من إدارة أفكار 

 .وانفعاالته بما يساعده على تحقيق النتائج التي يريدها

 مشكلة الدراسة. 2

تشكل فئة ذوي صعوبات التعلم فئة كبيرة من فئات ذوي االحتياجات       

 بالغ األهمية في 
ً
الخاصة، فهي االعاقة الخفية التي تؤثر على أصاحبها تأثيرا

بالدونية وعدم الثقة شتى نواحي شخصيتهم، فتجعل لديهم احساس 

بالنفس، وتولد لديهم العدوانية وضعف في السلوك التكيفي وغير ذلك 

من السلوكيات السلبية، لذلك فهي فئة تستحق املساعدة واالهتمام، 

لتحسين بعض هذه الصفات، ولذلك يجب التدخل بالبرامج التي من 

اجات شأنها تقوية الصفات االيجابية لدى هذه الفئة من ذوي االحتي

الخاصة، ولذا تحاول الدراسة الحالية تنمية الدافعية لالنجاز باستخدام 

البرمجة اللغوية العصبية، ومعرفة تأثير تنمية الدافعية لالنجاز على 

تحسين مستوى الطموح لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم باملرحلة 

 .االبتدائية

 الدراسة أسئلة .أ

في التساؤل الرئيس ي التالي: ما مدى  وتتمثل مشكلة الدراسات الحالية

فعالية تنمية الدافعية لإلنجاز كمدخل لتحسين مستوى الطموح 

باستخدام بعض فنيات البرمجة اللغوية العصبية لدي التلميذات ذوات 

 :صعوبات التعلم بمنطقة نجران؟ وتتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية

 ت أفراد املجموعة التجريبية هل توجد فروق دالة إحصائيا بين درجا. 1

 في القياسين القبلي والبعدي ملقياس الدافعية لإلنجاز؟
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هل توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات أفراد املجموعة الضابطة في . 2

 القياسين القبلي والبعدي ملقياس الدافعية لإلنجاز؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد . 3

املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ملقياس الدافعية 

  لإلنجاز؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات أفراد املجموعة التجريبية . 4

 في القياسين البعدي والتتبعى ملقياس الدافعية لإلنجاز؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات أفراد املجموعة التجريبية . 5

 القياسين القبلي والبعدي ملقياس مستوى الطموح؟ في

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد باملجموعة الضابطة . 6

 في القياسين القبلي والبعدي ملقياس مستوى الطموح؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األفراد . 7

لبعدي ملقياس مستوى باملجموعتين التجريبية والضابطة في القياس ا

 الطموح؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد باملجموعة التجريبية . 8

  في القياسين البعدي والتتبعى ملقياس مستوى الطموح؟

 :ولإلجابة على تساؤالت الدراسة تم صياغة الفروض التالية

ريبية فى توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد باملجموعة التج. 1

القياسين القبلي والبعدي ملقياس الدافعية لإلنجاز في اتجاه القياس 

 .البعدي

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد باملجموعة الضابطة . 2

  .في القياسين القبلي والبعدي ملقياس الدافعية لإلنجاز

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات األفراد . 3

املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ملقياس الدافعية ب

 .لإلنجاز في اتجاه أفراد املجموعة التجريبية

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد باملجموعة التجريبية . 4

 .في القياسين البعدي والتتبعى ملقياس الدافعية لإلنجاز

درجات األفراد باملجموعة التجريبية في توجد فروق دالة إحصائيا بين . 5

القياسين القبلي والبعدي ملقياس مستوى الطموح في اتجاه القياس 

 .البعدي

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد باملجموعة الضابطة . 6

 .في القياسين القبلي والبعدي ملقياس مستوى الطموح

رتب درجات األفراد توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات . 7

باملجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ملقياس مستوى 

 .الطموح في اتجاه أفراد املجموعة التجريبية

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد باملجموعة التجريبية . 8

 .في القياسين البعدي والتتبعى ملقياس مستوى الطموح

 أهداف الدراسة. ب

 :دفت الدراسة الحالية إلى التعرف علىه

الكشف عن مدى فاعلية برنامج إرشادي باستخدام بعض فنيات . 1

البرمجة اللغوية العصبية في تنمية الدافعية لإلنجاز لدى التلميذات 

ذوات صعوبات التعلم بعد تطبيق البرنامج. )القياس البعدي( ومدى 

 (.استمرارية الفعالية في )القياس التتبعي

الكشف عن أثر تنمية الدافعية لإلنجاز على مستوى الطموح لدى . 2

التلميذات ذوات صعوبات التعلم بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي 

باستخدام البرمجة اللغوية العصبية. في )القياس البعدي( ومدى 

 (.استمرارية الفعالية في )القياس التتبعي

 أهمية الدراسة .ج

 لقلة الدراسات إثراء البيئة العربية . 1
ً
بدراسة جديدة في هذا املجال نظرا

التي تناولت فعالية  –في حدود علم الباحثتان-سواء العربية أو األجنبية 

 .البرمجة اللغوية العصبية

يساعد تطبيق البرنامج على تنمية الدافعية لإلنجاز ورفع مستوى . 2

 .الطموح لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم

شتق . 3
ُ
أهمية الدراسة من تناولها ملرحلة عمرية مهمة في حياة الفرد وهي ت

مرحلة الطفولة املتأخرة بالتحديد والتي يبنى فيها الفرد خصائصه 

 .النفسية والشخصية

إن النتائج التي سوف تسفر عنها الدراسة تساعد القائمين على وضع . 4

عية لإلنجاز وبالتالي املناهج التعليمية، توفير الطرق املناسبة لتنمية الداف

تحسين مستوى الطموح الذي يدفع الطفل للتفوق والتميز وتحسين 

مستوى التحصيل لتحقيق ما يطمح إليه، وبالتالي تعديل نظرته املتدنية 

 .لنفسه وزيادة ثقته بها

  حدود الدراسة. د

الحدود البشرية: عينة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم بلغ عددهن 

 .ة( تلميذ40)

الحدود املكانية: املدرسة السابعة والثالثون باإلسكان بمنطقة نجران 

 .باململكة العربية السعودية

الحدود الزمنية: تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراس ي الثاني 

 .ه على عينة الدراسة1437/1438للعام الدراس ي 

 مصطلحات الدراسة .ه

علم سلوكي يعطيك النظرية هى  (NLP) البرمجة اللغوية العصبية

 ].5والطريقة والتقنية من أجل التغيير والتأثير ]

: بأنها أسلوب من أساليب اإلرشاد النفس ي يتضمن تقنيات 
ً
عرف إجرائيا

ُ
وت

تطبيقية ملساعدة املسترشدين على توظيف مواردهم النفسية والعاطفية 

حة والعضوية لتحقيق التغيير األفضل الذي ينشدونه فيحققون الص

النفسية، والبدنية، ليصبحون عناصر فعالة في املجتمع، قادرين على 

االنجاز والتحدي وتحقيق الذات، مما يحسن من مستوى طموحهم، 

ويجعلهم قادرين على نفع أنفسهم ونفع واآلخرين، فيشعرهم بالثقة 

 .واالتزان االنفعالي

ي األنشطة الدافعية لإلنجاز: هي اتجاه الفرد نحو األهداف واندماجه ف

 ].6التي يتوقع أن يحقق من خاللها النتائج املرغوبة ]

: بأنه املستوى املرتفع ألداء التلميذات ذوات صعوبات 
ً
وتعرف إجرائيا

التعلم والذي ينتج عن املثابرة، والرغبة في التنافس، والبحث عن التقدير 

خالل  من املحيطين والرغبة في النجاح والتفوق، وزيادة الثقة بالنفس من

 .االنجاز املعرفي، واملهاري، والفني، واالجتماعي، والحركي

ويقصد  [7مستوى الطموح: تتبنى الباحثتان التعريف االجرائي لـ باحمد ]

 ويسعى إلى 
ً
به تلك األهداف الدراسية التي يضعها الطالب لنفسه وُمسبقا

 على امتداد مساره الدراس ي. ويقاس مستوى الطموح
ً
في  تحقيقها تدريجيا
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الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس مستوى 

 .الطموح األكاديمي

 بأنها اضطراب في واحدة أو أكثر من 
ً
عرف إجرائيا

ُ
صعوبات التعلم: ت

العمليات النفسية األساسية والالزمة لفهم أو استخدام اللغة املنطوقة 

على اإلصغاء، أي قصور في  أو املكتوبة، ويظهر ذلك في عدم القدرة التامة

االنصات، والتفكير، أو الكالم، أو القراءة والكتابة واألمالء، أو في إجراء 

 .العمليات الحسابية

 اإلطار النظري . 3

إن مجال صعوبات التعلم من املجاالت التي فرضت نفسها على       

 
ً
 من األوساط التربوية في العالم املتقدمة، وبدأت تلقي اهتماما

ً
متزايدا

من طالب  %5خبراء التربية بعد أن أظهرت اإلحصاءات العاملية بأن 

 ].8املرحلة االبتدائية يعانون من صعوبات في التعليم ]

عد صعوبات التعلم من املجاالت املهمة في ميدان التربية الخاصة،       
ُ
وت

 من املهتمين على اختالف تخصصاتهم، لت
ً
زايد والتي أخدت اهتماما كبيرا

أعدادهم وحاالتهم نتيجة للتطور عمليات الكشف والتشخيص والتقييم 

والوعي املتزايد ألولياء األمور الذين أصبحوا يقارنون أبنائهم بأقرانهم حتى 

 ].9في األمور البسيطة ]

[ إنه نشأت أشكال متباينة من صعوبات التعلم يعجز 10ويرى حافظ ]      

في مدارسنا، في إطار املناهج وطرق التدريس عن الوفاء بها التعليم العام 

 األخذ بأشكال بديلة من التعليم العالجي، 
ً
العادية، ولذا أصبح لزاما

تواجه تلك الصعوبات تستند إلى التدريس الفردي أو الجماعات 

التعليمية الصغيرة أو البرامج مثل برنامج صعوبات التعلم املعمول به في 

 .مدارسنا

ت التعلم حالة مزمنة ذات منشأ عصبي تؤثر في نمو وتعد صعوبا       

املهارات اللفظية أو غير اللفظية أو في تكامل مثل هذه املهارات أو 

استخدامها من جانب الفرد وتظهر صعوبات التعلم الخاصة كصعوبة 

واضحة لدى أفراد يتمتعون بدرجات عالية أو متوسطة من الذكاء إلى 

ة تعتبر طبيعية وليس بها قصور، كما جانب أجهزتهم الحسية والحركي

تتوفر لهم فرص عديدة مناسبة للتعلم، وتختلف آثار تلك الصعوبات 

على تقدير الفرد لذاته وعلى أنشطته التربوية واملهنية واالجتماعية، وذلك 

 ].11] باختالف درجة شدة أو حدة مثل هذه الصعوبات

ة معايير يجب على املعلم ولقد وضع التعريف الفدرالي األمريكي أربع      

واألخصائي النفس ي أن يأخذها بعين االعتبار عند تحديد صعوبات التعلم 

وهي: الصعوبات األكاديمية، التباين بين القدرات والتحصيل، استثناء 

االعاقات الحسية والحركية والعوامل البيئية، واالضطراب النفس ي 

علم، بقصور في نشاط [. ويتميز التالميذ ذوي صعوبات الت12العصبي ]

 ].13] الذاكرة العاملة

 :الخصائص السلوكية والنفسية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

  .تدني التحصيل األكاديمي بشكل عام -1

 .صعوبات إدراكية وإدراكية حركية ومشكالت في التناسق العام -2

عجز االنتباه وفرط الحركة وتظهر آثارها في التحصيل األكاديمي  -3

 .كالت التفاعل االجتماعي والتكيفومش

صعوبات في الذاكرة، تبدو واضحة لآلباء واملعلمين في نسيان الطالب  -4

  .للواجبات أو األشياء

صعوبات اجتماعية انفعالية، فمعظم ذوي صعوبات التعلم ملحوظة  -5

 .في التكيف االجتماعي واالنفعالي

أو حتى عدمها في ضعف الدافعية وهذه صفة تتضح في قلة الرغبة  -6

 ].14ضبط املواقف أو التأثير فيها ]

مستوى الطموح: ُيعرف بأنه سمة من سمات الشخصية اإلنسانية، 

 ولكن بدرجات مختلفة في 
ً
بمعنى أنه صفة موجودة لدى الكافة تقريبا

الشدة والنوع، وهي تعبر عن التطلع لتحقيق أهداف مستقبلية قريبة أو 

 باستخدام مستوى بعيدة، ويتم التعبير عن ه
ً
 علميا

ً
ذه السمة تعبيرا

 ].15الطموح ]

وُيعد مستوى الطموح من أهم السمات التي أدت إلى التطور السريع        

الذي شهده العالم في اآلونة األخيرة، فهو الدافع الذي يقوم بشحذ الهمم 

وترتيب األفكار لالرتقاء بمستوى الحياة من مرحلة إلى أخرى متقدمة، وما 

ام الطموح موجود عند اإلنسان فال يوجد سقف للتطور العلمي د

والحضاري ألنه من العوامل املهمة املؤثرة فيما يصدر عن اإلنسان من 

نشاطات وأفكار، وُيعتبر أيضأ من املتغيرات التي لها تأثير في التوافق 

 ].7] والتكيف النفس ي االجتماعي للفرد

 :موحأهم النظريات التي تناولت مستوى الط

على فكرة كفاح الفرد للوصول إلى السمو   Adlerتؤكد نظرية أدلر

 عن مشاعر النقص، كما أنه يؤكد على أهمية 
ً
واالرتقاء وذلك تعويضا

 من أهمية 
ً
الذات وأهمية العالقات االجتماعية وعلى أهمية الحاضر بدال

 ].16] املاض ي

قيمة الش يء الذاتية وترى نظرية القيمة الذاتية للهدف أنه على أساس       

يتقرر االختيار باإلضافة إلى احتماالت النجاح والفشل املتوقعة، والفرد 

سيضع توقعاته في حدود قدراته. وتقوم هذه النظرية على ثالث حقائق 

 .
ً
هي: هل هناك ميل لدى األفراد للبحث عن مستوى طموح ُمرتفع نسبيا

 لجعل مستوى الطموح يصل إلى
ً
حدود معينة. أن هنا  كما أن لديهم ميال

 كبيرة بين الناس فيما يتعلق بامليل الذي ُيسيطر عليهم للبحث عن 
ً
فروقا

النجاح وتجنب الفشل فبعض الناس ُيظهرون الخوف الشديد من 

الفشل فيسيطر عليهم، وهذا ُينزل من مستوى القيمة الذاتية للهدف 

[17.[ 

قة بين مستوى العال  Kurt Levineوفسرت نظرية املجال لكيرت ليفن

الطموح والسلوك اإلنساني بصفة عامة، من خالل األعمال املتعددة التي 

 ].18أسهم بها ليفن وتالميذه في هذا املجال ]

 مهما فى رفع مستوى أداء الفرد 
ً
الدافعية لإلنجاز: ان لدافعية االنجاز دورا

نجاز وإنتاجيته فى مختلف املجاالت وأكد ماكليالند على أهمية دافعية اال 

 ].19للفرد وللمجتمع ككل ]

وتعرف بأنها مدى استعداد الفرد وميله إلى السعي في سبيل تحقيق       

هدف ما، والنجاح في تحقيق ذلك الهدف وإتقانه. وتبدو أهمية الدافعية 

لإلنجاز في كونها وسيلة يمكن استخدامها في إنجاز أهداف تعليمية معينة 

عتبارها أحد العوامل املحددة لقدرة على نحو فعال، وذلك من خالل ا

املتعلم على التحصيل واإلنجاز. كما أن للدافعية عالقة بميول املتعلم، 

مما يجعلها توجه انتباهه إلى بعض النشاطات دون األخرى، إضافة إلى أنها 

تؤثر في سلوكه وتحثه على املثابرة والعمل بشكل نشط وفعال في حياته 

 ].20] يمي بوجه خاصبوجه عام وتحصيله األكاد
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 :أهم النظريات املفسرة لدافعية اإلنجاز 

أطلق موراي دافعية االنجاز على إرادة القوة   :Murrayنظرية موراي     

في كثير من األحيان وأن شدة الحاجة إلى اإلنجاز تظهر من خالل سعي 

الفرد للقيام باألعمال الصعبة وعلى هذا فإن الحاجة لإلنجاز تتضمن: 

الفرد في تحقيق األشياء التي يراها صعبة والتحكم في األفكار وحسن  رغبة

تناولها وتنظيمها وسرعة األداء، حرص الفرد على أن يقوم بمجهود وفير 

ومستمر للوصول إلى ش يء أصعب، وأن يعمل بغرض واحد نحو هدف 

، وأن ينافس اآلخرين ويتفوق عليهم، 
ً
عال وبعيد، وأن يكون متفوقا

 د لذاته يقصد به تقدير الفرد ملا لديه من قدرات وإمكاناتوتقدير الفر 

[21.[ 

وأشارت نظرية توقع القيمة الى أن النجاح يتبعه شعور بالفخر      

والفشل يتبعه شعور بالخيبة، ويشير إلى أن الدافع لإلنجاز هو استعداد 

الفرد للمجاهدة في سبيل تحقيق هدف ما ويرى أن مستوى الدافعية ناتج 

 .مدى القيمة التي يعطيها الفرد للهدف املراد الوصول إليهعن 

وقد اهتمت نظرية توجيه األهداف بدراسة كيفية تكوين األهداف        

لتحليل كل السلوكيات الخاصة باإلنجاز، ووجد أن أربعة مستويات 

لظهور األهداف هي: أداء مهمة محددة، أداء مهمة موقفية خاصة، 

داف خاصة باملعايير الذاتية وصورة الذات األهداف الشخصية، وأه

 ].22املستقبلية ]

وتقسم النظرية دافعية اإلنجاز إلي ثالث أنماط هي: التوجه نحو األداء      

كهدف حيث يكون هدف الطالب هو الحصول علي درجات مرتفعة واألداء 

بشكل جيد خاصة املقارنة بالطالب اآلخرين، التوجه نحو املهمة كهدف 

عند الطالب الذين تدفعهم الرغبة في زيادة معلوماتهم ومعارفهم في ويكون 

[، 23موضوع ما، ويستمتعون باملادة التعليمية كهدف في حد ذاتها ]

 بدافعية اإلنجاز وتندرج 
ً
والتوجه نحو أهداف اجتماعية وهي أكثر ارتباطا

 ].24] تحتها نظرية املقارنات االجتماعية

ع يتولد لدى الفرد يحثه على التنافس في مواقف والدافعية لإلنجاز داف     

تتضمن مستويات من التفوق واالمتياز إنه النضال من أجل السيطرة 

 عن كونه األداء الذي تحثه الرغبة في 
ً
على التحديات الصعبة، فضال

 عن ماكليالند26[ وتتفق معه فائق ]25النجاح ]
ً
أن  McClelland [ نقال

ُمكتسب يرتبط إيجابيا باالستقالل، وُيمكن تنميته الدافع لإلنجاز دافع 

 من خالل برامج تربوية وتعليمية. وقد أشارت نتائج دراساته إلى 
ً
تجريبيا

إمكانية تنمية دافع اإلنجاز تجريبيا وأنه ُينمي لدى الفرد السعي نحو 

اإلتقان والتميز، القدرة على تحمل املسئولية، القدرة على تحديد الهدف، 

على استكشاف البيئة، القدرة على التنافس مع الذات واآلخرين، القدرة 

 .القدرة على تعديل املسار، القدرة على التخطيط لتحقيق الهدف

عد علم من العلوم الحديثة والتي تستخدم في 
ُ
البرمجة اللغوية العصبية: ت

تغيير سلوك األنسان حيث انه يعني بتغيير النفس البشرية والتأثير على 

ن من خالل إصالح التفكير، وتهذيب السلوك، وتحفيز الهمة، األخري

وتعديل العادات، وتدعيم القدرات. أي أنه يمثل مجموعة قدراتنا على 

 ].27] استخدام لغة العقل بطريقة ايجابية تمكننا من تحقيق أهدافنا

 وُيعرفها ريتشارد بأنها الدراسة املوضوعية للتجربة التي تتحرك        

قاطرة من التقنيات. وعرفها تاد جيمس بأنها الدراسة ملوضوعية خلفها 

 ].5] للخبرة، أو التجربة وكيف تؤثر على سلوكنا

ويستند علم البرمجة اللغوية العصبية إلى التجربة، ويؤدي إلى نتائج       

محسوسة ملموسة، وينظر إلى مسألة النجاح والتفوق على أنها عملية 

دة الحظ أو الصدفة، ويعد هذا العلم ذا يمكن صناعتها وليست ولي

أهمية كبرى لكل الناس خاصة للذين يريدون أن يغيروا من عاداتهم 

 ].28] السيئة ويؤثروا في غيرهم

ويكمن جوهر البرمجة اللغوية العصبية في دراسة أنماط تفكيرنا       

 وسلوكنا ولغتنا بحيث يمكننا أن نبني االستراتيجيات التي تساعدنا على

، كما ومشروعاتنااتخاذ قراراتنا، وبناء عالقتنا، والبدء في أعمالنا 

تساعدنا على أن نكون مصدر تحفيز لآلخرين، وأن نبني ألنفسنا حياة 

متوازنة، وأن نتغلب على العقبات التي تواجهنا في حياتنا اليومية، فهي 

 
ً
 أو ال شعوريا

ً
أنها عملية صياغة النماذج التي يعتقد اإلنسان شعوريا

متميزة وفريدة بطريقة تجعله يرتقي بإمكانياته بشكل مستمر إلى أعلى، 

وتوظيف كل قدراته وإمكانياته على نهج االستراتيجيات التي تستخدم مع 

الحاسب فيمكن االستفادة من برامجه العقلية لتحقيق نتائج محددة 

مجاالت وبفهم هذه االستراتيجيات التي يدبر بها الفرد حياته تتيح لنفسه 

االختيار إما االستمرار على نفس املستوى أو تحسين إمكانياته وتميزه 

 ].29] الفردي

من أهم النظريات املفسرة للبرمجة اللغوية العصبية نظرية التعلم      

االجتماعي لباندورا الذي اكتشف العالقة بين ما يتوقع األفراد أن يفعلوه 

من أهم األنماط في التفاعل بين وكيف يفعلونه بالفعل، وتعتبر دراساته 

الخرائط العقلية واألداء السلوكي الذي يعرف في البرمجة اللغوية 

العصبية بمنحنى باندورا الذي يسمح بإكساب الفرد الوعي وإعادة 

تشكيله إلدراكاته واستراتيجياته الخاصة وتغييرها، فعندما يتعلم الفرد 

دعاء الصور التفصيلية من نموذج معين فهو في حاجة إلى إعادة است

للكيفية التي تم بها إنجاز املهمة بواسطة النموذج فيتعلم كيف يدرك 

 
ً
 ].30] النقص في األداء على أنه تغذية راجعة وليست فشال

 الدراسات السابقة. 4

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين مستوى 31قامت سيرى ]     

اإلنجاز وقدرتهم على حل  الطموح لدى مرتفعي ومنخفض ي دافعية

املشكالت، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة ذوي مستوى 

 في حل املشكالت، كما وجدت 
ً
الطموح العالي لإلنجاز كان أداؤهم عاليا

 .فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مستوى الطموح لإلنجاز

مج إرشادي في تنمية [ اختبار فعالية برنا32] وهدفت دراسة الغامدي      

دافعية اإلنجاز دافعية اإلنجاز لذوي صعوبات التعلم األكاديمي، 

  60استخدمت الدراسة املنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من 
ً
طالبا

( سنة، 12 – 11من ذوي صعوبات التعلم تراوحت أعمارهم ما بين )

استخدمت الدراسة مقياس صعوبات التعلم، اختبار املصفوفات 

املتتابعة، مقياس الدافعية لإلنجاز، برنامج إرشادي في تنمية دافعية 

اإلنجاز، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج املستخدم في تنمية 

 .دافعية اإلنجاز لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم

[ دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية 33وأجرى عاطف حسن ]      

تثارة دافعية اإلنجاز لدى طالب يعاني من تدنى برنامج إرشادي في اس

الدافعية في التحصيل الدراس ي حيث تم مالحظته، واختبار قدراته خالل 

فصل دراس ي كامل تم فيه تطبيق برنامجا إرشاديا لزيادة دافعية اإلنجاز، 
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أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج اإلرشادي في إثارة دافعية 

 .تحصيله الدراس ي الطالب ورفع مستوى 

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على فعالية 28وقام إسماعيل الهلول ]      

استخدام البرمجة اللغوية العصبية في تنمية الدافع لإلنجاز، تكونت عينة 

( معلما، استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي، 68الدراسة من )

ا تدريبيا من إعداد واستخدمت الدراسة اختبار الدافع لإلنجاز وبرنامج

الباحث. أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية 

 .الدافع لإلنجاز

[ إلى التعرف على فاعلية البرمجة اللغوية 34] وهدفت دراسة العجارمة      

العصبية في تحسين مستوى الكفاءة االجتماعية والتحصيل األكاديمي 

 38كونت عينة الدراسة من )لدى ذوي صعوبات التعلم، وت
ً
( طالبا

مكونيل" للكفاءة  -وطالبة، واشتملت أدوات الدراسة على مقياس "والكر

االجتماعية والتوافق املدرس ي )صورة األطفال(، اختبار تحصيلي وبرنامج 

عالجي من إعداد الباحثة، توصلت النتائج إلى فعالية البرنامج املستخدم 

 .ة والتحصيل لدى عينة الدراسةفي تحسين الكفاءة االجتماعي

معرفة لى [ إ35] لم وآخرونسالحسن راسة هبة اهللا محمد اهدفت د     

مستوى الطموح ونجاز وموضع الضبط دافعية اإلد باالرتباطية العالقة 

تكونت عينة دان. سوبالة معيلجااالدراس ي لدى الطالب والتحصيل 

(  101الدراسة من )
ً
سسات مؤمن الثالث بالصف أنثي(  134و)طالبا

لإلنجاز افعية الدمقياس واستخدمت الدراسة دانية م السوالعاالتعليم 

االختبارات درجات مستوى الطموح، ومقياس الضبط، وضع ملومقياس و

ين ب اًدالة إحصائيأسفرت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية النهائية. 

ية دالة طردنجاز وموضع الضبط، وتوجد عالقة ارتباطية دافعية اإل

دالة ارتباطية عالقة توجد ال الطموح، ومستوى نجاز دافعية اإل اًإحصائي

 .الدراس يوالتحصيل نجاز اإلين دافعية ب اًإحصائي

[ دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام بعض 36واجرى الحارثي ]       

 على مستوى دافعية االنجاز والتحصيل 
ً
استراتيجيات التعلم املنظم ذاتيا

ي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، واستخدمت الدراسة الدراس 

مقياس التقدير الشخص ي لصعوبات تعلم الرياضيات ونموذج استخدام 

 ومقياس دافعية اإلنجاز واختبار 
ً
بعض استراتيجيات التعلم املنظم ذاتيا

التحصيل الدراس ي إعداد)الباحث(، أسفرت النتائج عن وجود عالقة 

 ومستوى ارتباطية موجبة بين ا
ً
ستخدام استراتيجيات التعلم املنظم ذاتيا

دافعية اإلنجاز ووجود فروق دالة بين املجموعة التجريبية والضابطة 

 .لصالح التجريبية

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على 37] وقامت أحمد، رونق التاج       

 العالقة بين دافعية االنجاز والتحصيل األكاديمي لدى طالب كلية التربية

طالبة(  58طالب( و) 42بجامعة السودان، تكونت عينة الدراسة من )

بالصف الثاني والثالث والرابع، استخدمت الدراسة مقياس دافعية 

اإلنجاز، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 .دافعية االنجاز لعينة الدراسة تعزى ملتغير املستوى الدراس ي

[ إلى التعرف على العالقة بين مستوى 7ة باحمد ]وهدفت دراس       

الطموح والتحصيل الدراس ي لدى تالميذ التعليم والتكوين عن بعد 

والتعرف على الفروق في درجات مستوى الطموح لدى تالميذ التعليم 

والتكوين عن بعد حسب متغيرات )النوع واملستوى التعليمي وتكرار 

( تلميذة، وتوصلت 105( تلميذ و)97السنة(، وتكونت عينة الدراسة من )

النتائج إلى أن أفراد العينة حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس 

مستوى الطموح، وكذلك عدم وجود فروق في مستوى الطموح بين 

التالميذ في مركز التعليم والتكوين عن بعد حسب النوع وهذا يعني أن كل 

لطموح، انخفاض مستوى من اإلناث والذكور يتميزون بمستوى عالي من ا

التحصيل الدراس ي لدى أفراد العينة، عدم وجود عالقة بين مستوى 

الطموح والتحصيل الدراس ي لدى التالميذ املتمدرسين بمركز التعليم 

 .والتكوين عن بعد

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على الفروق بين التالميذ 38] وقام لعجال     

 وذوي صعوبات 
ً
تعلم الرياضيات في مستوى دافعية املتفوقين دراسيا

( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم 4االنجاز، وتكونت عينة الدراسة من )

 في الرياضيات، استخدمت الدراسة أدوات 4و)
ً
( من املتفوقين دراسيا

التشخيص الخاصة بصعوبات التعلم، اختبار الدافعية لإلنجاز، 

 
ً
بين متوسط أداء أفراد وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا

 في الرياضيات 
ً
العينة ذوي صعوبات التعلم والتالميذ املتفوقين دراسيا

 
ً
 .لصالح املتفوقين دراسيا

[ بدراسة استهدفت إعداد برنامج تدريبي في ضوء 39] وقام الوليلي       

البرمجة اللغوية العصبية، والتحقق من فعاليته في تنمية الدافعية 

 لإلنجاز وخفض ال
ً
تلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة املتلكئين أكاديميا

، واستخدمت 35وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 من املتلكئين أكاديميا

ً
( طالبا

الدراسة مقياس التلكؤ األكاديمي، ومقياس الدافعية لإلنجاز، وبرنامج 

تدريبي قائم على البرمجة اللغوية العصبية من إعداد الباحث، وتوصلت 

إلى فعالية البرنامج املستخدم في تنمية الدافعية لإلنجاز، وخفض  النتائج

 .التلكؤ األكاديمي لدى الطالب

 :التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل عرض الباحثة للدراسات السابقة توصلت الباحثة إلى ما       

يلي: إن الدراسات السابقة التي تعرضت للدافعية لالنجاز أو مستوى 

الطموح لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم أكدت على أن معظم األطفال 

 ودافعية لالنجاز من األطفال العاديين 
ً
ذوي صعوبات التعلم أقل طموحا

ن دراسيا. ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسات السابقة واملتفوقي

أنه من الضروري دراسة الدافعية لالنجاز ومستوى الطموح لدى ذوي 

صعوبات التعلم والعاديين، وإعداد برامج إرشادية وعالجية لتنمية 

الدافعية لالنجاز وتحسين او رفع مستوى الطموح لديهم. ولقد اختلفت 

ت ما بين مجرد التعرف على مستوى الدافعية لالنجاز أو أهداف الدراسا

مستوى الطموح، أو دراسة عالقة أحد املتغيرين مع متغير آخر، ودراسات 

هدفت إلى استخدام برامج لتنمية الدافعية لالنجاز أو لتحسين ورفع 

مستوى الطموح لدى ذوي صعوبات التعلم والعاديين أو غيرهم من فئات 

لخاصة، أما عن األدوات املستخدمة في الدراسات ذوي االحتياجات ا

السابقة فكانت أدوات كل دراسة مناسبة لنوعها وموضوعها، كما تميزت 

هذه األدوات بالصدق والثبات، وقد استفادت الباحثتان من املقاييس 

املستخدمة في هذه الدراسات في اعداد مقياس الدافعية لالنجاز لألطفال 

( سنة. وكذلك عند 12 – 9املرحلة العمرية من )ذوي صعوبات التعلم في 

بناء وتصميم البرنامج االرشادي املستخدم في الدراسة، كذلك توصلت 

نتائج الدراسات التي استخدمت البرمجة اللغوية العصبية لتنمية صفة 
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ايجابية أو عالج صفة سلبية فعالية هذه البرامج، مما دفع الباحثتان إلى 

الحالية، وفي حدود علم الباحثتان ال توجد استخدامه في الدراسة 

دراسات استخدمت البرمجة اللغوية العصبية لتنمية الدافعية لالنجاز 

 .وتحسين مستوى الطموح لدى ذوي صعوبات التعلم

 إلجراءاتاالطريقة و . 5

 منهج الدراسة .أ

استخدمت الدراسة املنهج التجريبي ذا التصميم شبه التجريبي، الذي      

د على تصميم مجموعتين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة، يستن

حيث يتم إجراء القياس القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية 

 .والضابطة

 مجتمع الدراسة. ب

تكون مجتمع الدراسة من جميع التلميذات ذوات صعوبات التعلم     

واملشخصات ضمن برنامج صعوبات التعلم باملدرسة السابعة والثالثون 

 .باإلسكان بمنطقة نجران باململكة العربية السعودية

 أدوات الدراسة .ج

 (مقياس مستوى الطموح )إعداد/ أحمد جويدة -1

 ()اعداد/ الباحثتانمقياس الدافعية لإلنجاز.  -2

 (البرنامج االرشادي. )اعداد/ الباحثتان -3

 :مقياس الدافعية لإلنجاز

صدق املحكمين: تم عرض املقياس على مجموعة من األساتذة  -1

املتخصصين في مجال التربية الخاصة والصحة النفسية، بلغ عددهم 

ى ( محكما قى مجال الصحة النفسية والتربية الخاصة لتحديد مد11)

مالئمة كل عبارة من العبارات للهدف التي وضعت لقياسه، ومعرفة مدى 

وضوح أسلوب وصياغة كل عبارة، وقد تم اإلبقاء على العبارات التي اتفق 

من املحكمين من حيث صالحيتها ومالئمتها لقياس البعد الذي  %80عليها 

 .وضعت لقياسه

قة املكونات األساسية الصدق العاملي: تم إجراء التحليل العاملي بطري -2

واالعتماد  (SPSS) باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية

على محك كايزر الذي وضعه جوتمان وفى ضوء هذا املحك يقبل العامل 

الذى يساوى أو يزيد جذره عن الواحد الصحيح، كذلك يتم قبول 

يقل تشبع البند العوامل التي تشبع بها ثالثة بنود على األقل بحيث ال 

( عبارة 51(. وقد تم إجراء التحليل العاملي لعدد )0.3بالعامل عن )

( فردا. وأسفرت 150يمثلون عبارات املقياس. وقد بلغت عينة التحليل )

( عوامل جذرها 7نتائج التحليل العاملي لعبارات املقياس عن وجود )

ين الكلى. ( من التبا%60.659الكامن أكبر من الواحد الصحيح فسرت )

 .والجدول التالي يوضح ذلك

 مصفوفة العوامل الدالة إحصائيا وتشبعاتها بعد تدوير املحاور  1 جدول 

 قيم الشيوع السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  العبارات العوامل

1    0.673    0.682 

2 0.662       0.685 

3  0.637    0.317  0.652 

4 0.329  0.688     0.701 

5     0.576   0.603 

6   0.611     0.655 

7 0.437       0.513 

8  0.479      0.522 

9 0.696       0.708 

10     0.437   0.519 

11  0.579      0.602 

12 0.623       0.645 

13   0.503     0.539 

14  0.303   0.649   0.683 

15    0.442    0.502 

16     0.553   0.584 

17    0.575    0.593 

18  0.706      0.714 

19 0.481       0.513 

20     0.526   0.548 

21   0.482     0.523 

22 0.527       0.559 

23    0.387    0.412 

24  0.724      0.785 

25    0.698    0.705 

26  0.661      0.689 
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 قيم الشيوع السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول  العبارات العوامل

27     0.641 0.384  0.663 

28    0.479    0.517 

29 0.591       0.608 

30  0.548      0.587 

31 0.316    0.689   0.704 

32   0.512     0.563 

33  0.412      0.482 

34     0.693  0.405 0.713 

35  0.395      0.444 

36 0.594       0.615 

37   0.708  0.311   0.714 

38    0.538    0.553 

39   0.413     0.499 

40    0.511    0.548 

41 0.731       0.784 

42    0.409    0.552 

43     0.674   0.692 

44 0.303  0.568     0.588 

45 0.601       0.625 

46    0.614   0.376 0.643 

47  0.313 0.665     0.692 

48     0.372   0.407 

49  0.501      0.526 

50   0.432     0.496 

51     0.443   0.502 

 - 1.216 1.938 3.083 3.329 4.59 7.791 8.982 الجذر الكامن

 17.61 نسبة التباين

% 

15.27 

% 

9.01 

% 

6.52 

% 

6.04 

% 

3.80 

% 

2.38 

% 

- 

 17.61 نسبة التباين التراكمية

% 

32.88 

% 

41.90 

% 

48.42 

% 

54.47 

% 

58.27 

% 

60.65 

% 

- 

 .0.3 عن تقل التى التشبعات جميع حذفت •

 على تشبع والسابع السادس العاملين أن السابق الجدول  من يتضح      

 ثالث عليهما يتشبع لم ألنه استبعادهما تم ولذا فقط عبارتين منهما كل

 العبارة حذف يتم لن ولكن ،Kaiser كايزر  ملحك طبقا األقل على عبارات

( 51) العبارات عدد يظل وبذلك. األولى الخمس العوامل على لتشبعها

. الكلى التباين من( %54.475) تفسر عوامل خمسة على متشبعة عبارة

 تدويرا املحاور  تدوير بعد سيكولوجيا العوامل هذه تفسير يلى وفيما

 :التالي الجدول  في متعامدا

 تنازليا ترتيبا مرتبة األول  العامل عبارات تشبع درجات 2 جدول 

 درجة التشبع العبـــــارات رقم العبارة

 0.731 أسعى للوصول إلى مركز مرموق باملجتمع 41

 0.696 أقوم بالتخطيط ملستقبلي 9

 0.662 طموحاتيأشعر أن دراستي ال تحقق  2

 0.623 أحاول االستفادة من املصادر املتاحة للتفوق  12

 0.601 تطلعاتي كبيرة نحو املستقبل 45

 0.594 تحقيق النجاح هو الهدف األساس ي في أي عمل 36

 0.591 طموحي يحفز طاقاتي 29

 0.527 يضايقني عدم رضا أساتذتي عن مستوى أدائي 22

 0.481 تحقيقه بالعمل الجاد أعتقد أن كل ش يء يمكنني 19

 0.437 أشعر بالفخر عندما أنجز أعمالي 7
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 تراوحت العامل هذا عبارات تشبعات أن السابق الجدول  من يتضح       

 العامل هذا ويفسر ،(8.982) الكامن جذرها وبلغ( 0.437،0.731) بين

 العامل هذا على نطلق أن ويمكن الكلى، التباين حجم من( 17.612%)

 ."الطموح" اسم

 3 جدول 

 تنازليا ترتيبا مرتبة الثاني العامل عبارات تشبع درجات

 درجة التشبع العبـــــارات رقم العبارة

 0.724 أشعر باملسئولية عندما يتم تكليفي بعمل ما 24

 0.706 عالقات اجتماعية ناجحة مع أساتذتيلدى القدرة على تكوين  18

 0.661 لدى القدرة على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع زميالتي 26

 0.637 انهي أعمالي بنجاح 3

 0.579 تشجعني أسرتي على االعتماد على نفس ي منذ الصغر 11

 0.548 أشعر بالدونية فى وجود زميالتي املتفوقات 30

 0.501 تجاه اآلخرينأشعر باملسئولية  49

 0.479 اتخذ قراراتي بنفس ي 8

 0.412 أتمسك بآرائي حتى لو اختلفت مع آراء اآلخرين 33

 0.395 ثقتي في نفس ي تساعدني على النجاح في تحقيق أعمالي 35

 تراوحت العامل هذا عبارات تشبعات أن السابق الجدول  من يتضح      

 العامل هذا ويفسر ،(7.791) الكامن جذرها وبلغ( 0.724 ،0.395) بين

 العامل هذا على نطلق أن ويمكن الكلى، التباين حجم من( 15.276%)

 ".بالنفس الثقة"  اسم

 4 جدول 

 تنازليا ترتيبا مرتبة الثالث العامل عبارات تشبع درجات

 درجة التشبع العبـــــارات رقم العبارة

 0.708 يزداد تركيزي أثناء شرح الدرس في الحصة 37

 0.688 أحاول الوصول إلى تحقيق أهدافي مهما كانت الصعوبات 4

 0.665 أهتم بعمل التكليفات البحثية التي تطلب مني 47

 0.611 أصر على انجاز األعمال التي يتم تكليفي بها مهما كانت صعوبتها 6

44  
ً
 0.568 لدى القدرة على املثابرة في انجاز األعمال التي تستغرق وقتا طويال

 0.512 أسعى إلى الحصول على درجات مرتفعة 32

 0.503 يزيد إصراري على النجاح عند مواجهة الصعوبات 13

 0.482 أجتهد في دراستي لكي أكون شخصا يحترمه الناس 21

 0.432 أتعامل مع شئوني الشخصية بجدية 50

 0.413 أجتهد لتطوير ذاتي 39

 تراوحت العامل هذا عبارات تشبعات أن السابق الجدول  من يتضح     

 العامل هذا ويفسر ،(4.597) الكامن جذرها وبلغ( 0.708 ،0.413) بين

 اسم العامل هذا على نطلق أن ويمكن الكلى، التباين حجم من( 9.014%)

 ."املثابرة"

 5 جدول 

 تنازليا ترتيبا مرتبة الرابع العامل عبارات تشبع درجات

 درجة التشبع العبـــــارات رقم العبارة

 0.698 أسعى جاهدة لتحقيق توقعات والدَي مني 25

 0.673 أسعى لكى أكون متميزة عن اآلخرين 1

 0.614 تجاه زميالتي املتفوقاتينتابني شعور بالغيرة  46

 0.575 أسعى إلى االشتراك في املسابقات الجماعية 17

 0.538 املنافسة تشجعني على تحقيق أهدافي 38

 0.511 أشعر بالفخر عندما أنجز أعمالي بصورة أفضل من زميالتي 40

 0.479 يدفعني النجاح في عمل ما إلى القيام بعمل آخر أكثر صعوبة 28

 0.442 أهتم بمقارنة درجاتي بدرجات زميالتي 15

 0.409 أحب انجاز األعمال التي يشعر اآلخرون أنها تحتاج لجهد ومهارة 42

 0.387 أحب األعمال التي تتطلب التحدي واملنافسة 23
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 تراوحت العامل هذا عبارات تشبعات أن السابق الجدول  من يتضح       

 العامل هذا ويفسر ،(3.329) الكامن جذرها وبلغ( 0.698 ،0.387) بين

 اسم العامل هذا على نطلق أن ويمكن الكلى، التباين حجم من( 6.527%)

 ."التنافس"

 6 جدول 

 تنازليا ترتيبا مرتبة الخامس العامل عبارات تشبع درجات

 درجة التشبع العبـــــارات رقم العبارة

 0.693 تنظيم الوقت ضروري لتحقيق النجاح 34

 من وقتي ملمارسة بعض األنشطة 31
ً
 0.689 أخصص جزءا

 0.674 أضع جدول ألعمالي اليومية 43

 0.649 أشعر بالسعادة بالوقت الذي أقضية في انجاز أعمالي 14

 من وقتي لعمل ش يء جديد 27
ً
 0.641 أخصص جزءا

 0.576 أخطط لتنفيذ أعمالي في مدة محددة 5

 0.553 أحاول انجاز أعمالي بسرعة 16

 0.526 ضيق الوقت يدفعني إلى انجاز العمل بسرعة 20

 0.443 أحاسب نفس ي يوميا عما قمت بانجازه 51

 0.437 أستعد لالختبارات قبل وقت االختبار بفترة طويلة 10

 0.372 مفيدةأستغل أوقات فراغي فى عمل أشياء  48

 تراوحت العامل هذا عبارات تشبعات أن السابق الجدول  من يتضح       

 العامل هذا ويفسر ،(3.083) الكامن جذرها وبلغ( 0.698 ،0.372) بين

 اسم العامل هذا على نطلق أن ويمكن الكلى، التباين حجم من( 6.045%)

 ."الوقت إدارة" 

 طريق عن للمقياس الداخلي التجانس إيجاد تم: الداخلي االتساق -3

 والدرجة عبارة كل على العينة أفراد درجات بين االرتباط معامل حساب

 .ذلك يوضح التالي والجدول . إليه تنتمي الذي للبعد الكلية

 7 جدول 

 (150=  ن) لإلنجاز  الدافعية مقياس ألبعاد الداخلي االتساق

ــــاد ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  معامالت االرتباط األبعـ

 0.574 الطموح

 0.535 الثقة بالنفس

 0.602 املثابرة

 0.549 التنافس

 0.562 إدارة الوقت

 دالة االرتباط معامالت قيم جميع أن السابق الجدول  من يتضح      

 .)0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا

  باستخدام املقياس ثبات حساب تم: لإلنجاز الدافعية مقياس ثبات

 نفس من فردا( 50) على املقياس تطبيق وإعادة لكرونباخ، ألفا طريقة

 قدره زمني بفاصل وذلك عليهم األول  التطبيق تم الذين العينة أفراد

 .التطبيقين بين أسبوعين

 8 جدول 

 لإلنجاز الدافعية ملقياس الثبات معامالت

 مما مرتفعة، الثبات معامالت قيم أن السابق الجدول  من يتضح      

 .لإلنجاز الدافعية مقياس ثبات فى نثق يجعلنا

 :البرنامج تطبيق قبل والضابطة التجريبية املجموعتين أفراد تكافؤ

 املجموعتين أفراد مجانسة تم: الذكاء ومستوى  الزمني العمر حيث من -

 .ذلك يوضح التالي والجدول  والضابطة، التجريبية

 

 

ـــــاد ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  ألفا كرونباخ األبعـ

 (150)ن = 

 إعادة التطبيق

 (50)ن = 

 0.807 0.792 الطموح

 0.814 0.804 الثقة بالنفس

 0.823 0.812 املثابرة

 0.808 0.785 التنافس

 0.819 0.813 إدارة الوقت

 0.837 0.832 املقياس ككل
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 9 جدول 

 الذكاء ومستوى  الزمني العمر  حيث من والضابطة التجريبية املجموعتين أفراد مجانسة

 

 متغيرات البحث

 

االنحراف  املتوسط

 املعياري 

 املجموعة التجريبية

 10ن = 

االنحراف  املتوسط

 املعياري 

 املجموعة الضابطة

 10ن = 

قيمة 

U  قيمةZ 
مستوى 

 الداللة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 غير دالة 0.510 43.5 111.5 11.15 0.919 9.8 98.5 9.85 1.269 9.5 العمر الزمني

 غير دالة 0.379 45 100 10 4.165 100.3 110 11 5.174 101.1 الذكاء

 متوسطات بمقارنة الباحثة قامت: لإلنجاز الدافعية مستوى  حيث من -

 الدافعية مقياس على والضابطة التجريبية املجموعتين أفراد درجات رتب

 مان اختبار باستخدام البرنامج تطبيق قبل( الباحثتين/ إعداد) لإلنجاز

 .ويتنى

 لإلنجاز الدافعية مقياس ألبعاد القبلي القياس في والضابطة التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات بين الفروق داللة 10 جدول 

املتوسط  ن اســـم املجموعة األبعــاد

 الحسابي

 قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب االنحراف املعياري 

U 

 قيمة

Z 

 مستوى الداللة

 غير دالة 0.469 44 111 11.1 1.434 15.5 10 تجـريبية الطموح

 99 9.9 1.549 15.2 10 ضـابطة

 غير دالة 0.309 46 109 10.9 1.767 15.7 10 تجـريبية الثقة بالنفس

 101 10.1 1.713 15.4 10 ضـابطة

 غير دالة 0.319 46 101 10.1 0.789 13.8 10 تجـريبية املثابرة

 109 10.9 1.491 14 10 ضـابطة

 غير دالة 1.020 37 118 11.8 1.549 16.2 10 تجـريبية التنافس

 92 9.2 1.780 15.5 10 ضـابطة

 غير دالة 0.465 44 99 9.9 1.889 14.3 10 تجـريبية إدارة الوقت

 111 11.1 1.337 14.7 10 ضـابطة

 غير دالة 0.267 46.5 108.5 10.85 3.779 75.5 10 تجـريبية الدرجة الكلية للمقياس

 101.5 10.15 5.329 74.8 10 ضـابطة

  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 الدافعية مقياس ألبعاد املحسوبةZ قيم أن السابق الجدول  من يتضح     

 مما ،(1.96) الحدية القيمة من أقل للمقياس الكلية والدرجة لإلنجاز

 درجات رتب متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير

  البرنامج تطبيق قبل والضابطة التجريبية املجموعتين أفراد

 .للمقياس الكلية والدرجة لإلنجاز الدافعية مقياس أبعاد على

 رتب متوسطات بمقارنة الباحثة قامت: الطموح مستوى  حيث من     

 مستوى  مقياس على والضابطة التجريبية املجموعتين أفراد درجات

 اختبار باستخدام البرنامج تطبيق قبل( باحمد جويدة/  إعداد) الطموح

 .ويتنى مان

 الطموح مستوى  مقياس ألبعاد القبلي القياس في والضابطة التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات بين الفروق داللة 11 جدول 

 اســـم األبعــاد

 املجموعة

 املتوسط ن

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

U 

 قيمة

Z 

 مستوى 

 الداللة

 غير دالة 0.351 45.5 109.5 10.95 0.699 11.6 10 تجـريبية النظرة إلى الحياة

 100.5 10.05 1.647 11.4 10 ضـابطة

 غير دالة 1.636 29.5 125.5 12.55 0.966 13.6 10 تجـريبية النظرة للدراسة الجامعية

 84.5 8.45 1.337 12.7 10 ضـابطة

 غير دالة 1.510 32 87 8.7 0.699 9.4 10 تجـريبية التفوق الدراس ي

 123 12.3 0.943 10 10 ضـابطة

تحمل املسئولية واالعتماد على 

 النفس

 غير دالة 1.747 27.5 127.5 12.75 1.897 12.4 10 تجـريبية

 82.5 8.25 1.398 10.8 10 ضـابطة

 غير دالة 0.307 46 101 10.1 2.951 14.6 10 تجـريبية الدراسةامليل إلى املثابرة في 

 109 10.9 1.767 14.7 10 ضـابطة

 غير دالة 0.766 40 115 11.5 4.926 61.6 10 تجـريبية الدرجة الكلية للمقياس

 95 9.5 3.098 59.6 10 ضـابطة
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  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 مقياس ألبعاد املحسوبة Z قيم أن السابق الجدول  من يتضح       

 الحدية القيمة من أقل للمقياس الكلية والدرجة الطموح مستوى 

 رتب متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير مما ،(1.96)

 على البرنامج تطبيق قبل والضابطة التجريبية املجموعتين أفراد درجات

 .للمقياس الكلية والدرجة الطموح مستوى  مقياس أبعاد

 :االرشادي البرنامج: ثالثا

  جلسات ثالث بواقع تطبيقه تم جلسة 12 من البرنامج تكون      

 
ً
 عدا ما جماعية بطريقة شهرين، متابعة وفترة شهر مدة في أسبوعيا

 بصورة فتمت االسترخاء فنية على خاللها التدريب يتم التي الجلسات

 .دقيقة( 60 -45) الجلسة مدة تراوحت فردية،

 نتائج. ال6

 فروق توجد" أنه على الفرض ينص: األول  الفرض من التحقق نتائج     

 القبلى القياسين فى التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة

 من وللتحقق" البعدي القياس اتجاه في لإلنجاز الدافعية ملقياس والبعدي

 والجدول  الالبارامترى، ويلكوكسون  اختبار استخدم تم الفرض هذا صحة

 .ذلك يوضـح التالى

 12 جدول 

 لإلنجاز الدافعية ملقياس والبعدي القبلي القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين الفروق داللة

 مجموع متوسط الرتب ن اتجاه فروق الرتب األبعــاد

 الرتب

 مستوى  Zقيمة 

 الداللة

 الرتب السالبة الطموح

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.820 0.01 

 الرتب السالبة الثقة بالنفس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.810 0.01 

 الرتب السالبة املثابرة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.825 0.01 

 الرتب السالبة التنافس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.825 0.01 

 الرتب السالبة إدارة الوقت

 الرتب املوجبة

 التساوى 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.814 0.01 

 الرتب السالبة الدرجة الكلية للمقياس

 الرتب املوجبة

 التساوى 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.807 0.01 

  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 مقياس ألبعاد املحسوبة Z قيم أن السابق الجدول  من يتضح     

 الحدية القيمة من أكبر للمقياس الكلية والدرجة لإلنجاز الدافعية

 داللة مستوى  عند إحصائيا دالة فروق وجود إلى يشير مما ،(2.58)

 تطبيق وبعد قبل التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين( 0.01)

 الكلية والدرجة لإلنجاز الدافعية مقياس أبعاد جميع على البرنامج،

 أفراد درجات تحسن يعنى مما البعدي، القياس اتجاه في للمقياس

 .البرنامج لجلسات تعرضهم بعد التجريبية املجموعة

 فروق توجد ال" أنه على الفرض ينص: الثاني الفرض من التحقق نتائج      

 القبلي القياسين في الضابطة باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة

 تم الفرض هذا صحة من وللتحقق". لإلنجاز الدافعية ملقياس والبعدي

 والجدول  الالبارامترى، Wilcoxon Test  ويلكوكسون  اختبار استخدم

 .ذلك يوضـح التالى

 13 جدول 

 لإلنجاز الدافعية ملقياس والبعدي القبلي القياسين في الضابطة باملجموعة األفراد درجات بين الفروق داللة

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه فروق الرتب األبعــاد

 الرتب السالبة الطموح

 الرتب املوجبة

 التساوى 

0 

2 

8 

0 

1.5 

0 

3 

 غير دالة 1.342

 الرتب السالبة الثقة بالنفس

 الرتب املوجبة

1 

4 

2 

3.25 

2 

13 

 غير دالة 1.518
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 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه فروق الرتب األبعــاد

 5 التساوي 

 الرتب السالبة املثابرة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

2 

7 

1.5 

2.25 

1.5 

4.5 

 غير دالة 0.816

 الرتب السالبة التنافس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

3 

3 

4 

4 

3 

12 

9 

 غير دالة 0.333

 الرتب السالبة إدارة الوقت

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

2 

7 

1.5 

2.25 

1.5 

4.5 

 غير دالة 0.816

 الرتب السالبة الدرجة الكلية للمقياس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

6 

3 

5.5 

3.75 

5.5 

22.5 

 غير دالة 1.450

  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 الدافعية مقياس ألبعاد املحسوبةZ قيم أن السابق الجدول  من يتضح     

 مما ،(1.96) الحدية القيمة من أقل للمقياس الكلية والدرجة لإلنجاز

 باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير

  جميع على البرنامج، تطبيق وبعد قبل التجريبية

 .للمقياس الكلية والدرجة لإلنجاز الدافعية مقياس أبعاد

 فروق توجد" أنه على الفرض ينص: الثالث الفرض من التحقق نتائج      

 التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائيا دالة

 أفراد اتجاه في لإلنجاز الدافعية ملقياس البعدي القياس في والضابطة

 استخدام تم الفرض هذا صحة من وللتحقق ،"التجريبية املجموعة

 .ذلك يوضح التالي والجدول  الالبارامترى، ويتني مان اختبار

 14 جدول 

 لإلنجاز الدافعية ملقياس البعدي القياس في والضابطة التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات بين الفروق داللة

 اســـم األبعــاد

 املجموعة

 املتوسط ن

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

U 

 قيمة

Z 

 مستوى 

 الداللة

 0.01 3.824 0 155 15.5 1.829 23.7 10 تجـريبية الطموح

 55 5.5 1.354 15.5 10 ضـابطة

 0.01 3.829 0 155 15.5 2.058 22.7 10 تجـريبية الثقة بالنفس

 55 5.5 1.287 15.9 10 ضـابطة

 0.01 3.824 0 155 15.5 1.059 24.3 10 تجـريبية املثابرة

 55 5.5 1.814 14.2 10 ضـابطة

 0.01 3.842 0 155 15.5 0.949 27.7 10 تجـريبية التنافس

 55 5.5 1.897 15.4 10 ضـابطة

 0.01 3.826 0 155 15.5 0.943 25 10 تجـريبية إدارة الوقت

 55 5.5 1.729 14.9 10 ضـابطة

 0.01 3.798 0 155 15.5 123.4 123.4 10 تجـريبية الدرجة الكلية للمقياس

 55 5.5 75.9 75.9 10 ضـابطة

  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

  مقياس ألبعاد املحسوبة Z قيم أن السابق الجدول  من يتضح     

 الحدية القيمة من أكبر للمقياس الكلية والدرجة لإلنجاز الدافعية

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى يشير مما ،(2.58)

 التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات بين( 0.01)

 اتجاه في لإلنجاز الدافعية ملقياس البعدي القياس في والضابطة

 التجريبية املجموعة أفراد درجات تحسن يعنى مما التجريبية، املجموعة

 .الضابطة جموعةامل بأفراد مقارنة البرنامج لجلسات تعرضهم بعد

 فروق توجد ال" أنه على الفرض ينص: الرابع الفرض من التحقق نتائج    

 القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة

 هذا صحة من وللتحقق ،"لإلنجاز الدافعية ملقياس والتتبعى البعدي

 التالى والجدول  الالبارامترى، ويلكوكسون  اختبار استخدام تم الفرض

 .ذلك يوضـح
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 لإلنجاز الدافعية ملقياس والتتبعى البعدي القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين الفروق داللة 15 جدول 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه فروق الرتب األبعــاد

 الرتب السالبة الطموح

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

3 

6 

2 

2.67 

2 

8 

 غير دالة 1.134

 الرتب السالبة الثقة بالنفس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

3 

7 

0 

2 

0 

6 

 غير دالة 1.732

 الرتب السالبة املثابرة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

2 

3 

5 

2.75 

3.17 

5.5 

9.5 

 غير دالة 0.552

 الرتب السالبة التنافس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

2 

2 

6 

3 

2 

6 

4 

 غير دالة 0.378

 الرتب السالبة إدارة الوقت

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

3 

7 

0 

2 

0 

6 

 غير دالة 1.633

 الرتب السالبة الدرجة الكلية للمقياس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

6 

3 

4 

4 

4 

24 

 غير دالة 1.696

  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 مقياس ألبعاد املحسوبةZ قيم أن السابق الجدول  من يتضح      

 الحدية القيمة من أقل للمقياس الكلية والدرجة لإلنجاز الدافعية

 األفراد درجات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير مما ،(1.96)

 أبعاد جميع على والتتبعى، البعدي القياسين في التجريبية باملجموعة

 استمرار يعنى مما للمقياس، الكلية والدرجة لإلنجاز الدافعية مقياس

 .املتابعة فترة حتى التجريبية املجموعة أفراد لدى التحسن

 توجد" أنه على الفرض ينص: الخامس الفرض من التحقق نتائج      

 القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة فروق

 ،"البعدي القياس اتجاه في الطموح مستوى  ملقياس والبعدي القبلي

 ويلكوكسون  اختبار استخدم تم الفرض هذا صحة من وللتحقق

 .ذلك يوضـح التالى والجدول  الالبارامترى،

 الطموح مستوى  ملقياس والبعدي القبلي القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين الفروق داللة 16 جدول 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه فروق الرتب األبعــاد

 الرتب السالبة النظرة إلى الحياة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.829 0.01 

 الرتب السالبة الجامعيةالنظرة للدراسة 

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.831 0.01 

 الرتب السالبة التفوق الدراس ي

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.820 0.01 

تحمل املسئولية واالعتماد على 

 النفس

 الرتب السالبة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.825 0.01 

 الرتب السالبة امليل إلى املثابرة في الدراسة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.572 0.01 

 الرتب السالبة الدرجة الكلية للمقياس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

10 

0 

0 

5.5 

0 

55 

2.809 0.01 
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  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 مستوى  مقياس ألبعاد املحسوبةZ قيم أن السابق الجدول  من يتضح      

 مما ،(2.58) الحدية القيمة من أكبر للمقياس الكلية والدرجة الطموح

 درجات بين( 0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة فروق وجود إلى يشير

 أبعاد جميع على البرنامج، تطبيق وبعد قبل التجريبية باملجموعة األفراد

 القياس اتجاه في للمقياس الكلية والدرجة الطموح مستوى  مقياس

 تعرضهم بعد التجريبية املجموعة أفراد درجات تحسن يعنى مما البعدي،

 .البرنامج لجلسات

 توجد ال"  أنه على الفرض ينص: السادس الفرض من التحقق نتائج

 القياسين في الضابطة باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة فروق

 الفرض هذا صحة من وللتحقق" الطموح مستوى  ملقياس والبعدي القبلي

 .ذلك يوضـح التالى والجدول  الالبارامترى، ويلكوكسون  اختبار استخدم تم

 17 جدول 

 الطموح مستوى  ملقياس والبعدي القبلي القياسين في الضابطة باملجموعة األفراد درجات بين الفروق داللة

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه فروق الرتب األبعــاد

 الرتب السالبة النظرة إلى الحياة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

2 

4 

4 

4 

3.25 

8 

13 

 غير دالة 0.541

 الرتب السالبة النظرة للدراسة الجامعية

 املوجبةالرتب 

 التساوي 

1 

2 

7 

2 

2 

2 

4 

 غير دالة 0.577

 الرتب السالبة التفوق الدراس ي

 الرتب املوجبة

 التساوي 

2 

3 

5 

2 

3.67 

4 

11 

 غير دالة 0.966

 الرتب السالبة تحمل املسئولية واالعتماد على النفس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

4 

5 

4.5 

2.63 

4.5 

10.5 

 غير دالة 0.828

 الرتب السالبة املثابرة في الدراسةامليل إلى 

 الرتب املوجبة

 التساوي 

3 

1 

6 

2.67 

2 

8 

2 

 غير دالة 1.134

 الرتب السالبة الدرجة الكلية للمقياس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

3 

5 

2 

4.33 

4.6 

13 

23 

 غير دالة 0.705

  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 مستوى  مقياس ألبعاد املحسوبةZ قيم أن السابق الجدول  من يتضح     

 مما ،(1.96) الحدية القيمة من أقل للمقياس الكلية والدرجة الطموح

 باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير

  جميع على البرنامج، تطبيق وبعد قبل الضابطة

 .للمقياس الكلية والدرجة الطموح مستوى  مقياس أبعاد

 فروق توجد" أنه على الفرض ينص: السابع الفرض من التحقق نتائج     

 التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائيا دالة

 أفراد اتجاه في الطموح مستوى  ملقياس البعدي القياس في والضابطة

 استخدام تم الفرض هذا صحة من وللتحقق ،"التجريبية املجموعة

 .ذلك يوضح التالي والجدول  الالبارامترى، ويتنى مان اختبار

 18 جدول 

 الطموح مستوى  ملقياس البعدي القياس في والضابطة التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات بين الفروق داللة

اســـم  األبعــاد

 املجموعة

املتوسط  ن

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

U 

 قيمة

Z 

مستوى 

 الداللة

 0.01 3.842 1 154 15.4 2.108 19 10 تجـريبية النظرة إلى الحياة

 56 5.6 1.838 11.6 10 ضـابطة

النظرة للدراسة 

 الجامعية

 0.01 3.829 0 155 15.5 2.789 22 10 تجـريبية

 55 5.5 1.398 12.8 10 ضـابطة

 0.01 3.833 0 155 15.5 1.418 21.7 10 تجـريبية التفوق الدراس ي

 55 5.5 1.252 10.3 10 ضـابطة

تحمل املسئولية 

 واالعتماد على النفس

 0.01 3.844 0 155 15.5 0.527 17.5 10 تجـريبية

 55 5.5 1.663 11.1 10 ضـابطة
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اســـم  األبعــاد

 املجموعة

املتوسط  ن

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

U 

 قيمة

Z 

مستوى 

 الداللة

 0.01 3.289 7 148 14.8 2.726 20.1 10 تجـريبية امليل إلى املثابرة في الدراسة

 62 6.2 2.066 14.4 10 ضـابطة

 0.01 3.797 0 155 15.5 8.220 100.3 10 تجـريبية الدرجة الكلية للمقياس

 55 5.5 3.994 60.2 10 ضـابطة

  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 مستوى  مقياس ألبعاد املحسوبة Z قيم أن السابق الجدول  من يتضح      

 مما ،(2.58) الحدية القيمة من أكبر للمقياس الكلية والدرجة الطموح

 بين( 0.01) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى يشير

 في والضابطة التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات

 التجريبية، املجموعة اتجاه في الطموح مستوى  ملقياس البعدي القياس

 لجلسات تعرضهم بعد التجريبية املجموعة أفراد درجات تحسن يعنى مما

 جلسات لنفس تتعرض لم التي الضابطة املجموعة بأفراد مقارنة البرنامج

 .امجالبرن

 توجد ال" أنه على الفرض ينص: الثامن الفرض من التحقق نتائج     

 القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة فروق

 هذا صحة من وللتحقق ،"الطموح مستوى  ملقياس والتتبعى البعدي

 التالى والجدول  الالبارامترى، ويلكوكسون  اختبار استخدام تم الفرض

 .ذلك يوضـح

 19 جدول 

 الطموح مستوى  ملقياس والتتبعى البعدي القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين الفروق داللة

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه فروق الرتب األبعــاد

 السالبةالرتب  النظرة إلى الحياة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

2 

7 

1.5 

2.25 

1.5 

4.5 

 غير دالة 0.816

 الرتب السالبة النظرة للدراسة الجامعية

 الرتب املوجبة

 التساوي 

0 

2 

8 

0 

1.5 

0 

3 

 غير دالة 1.342

 الرتب السالبة التفوق الدراس ي

 الرتب املوجبة

 التساوي 

2 

3 

5 

3.5 

2.67 

7 

8 

 غير دالة 0.141

 الرتب السالبة املسئولية واالعتماد على النفستحمل 

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

2 

7 

1 

2.5 

1 

5 

 غير دالة 1.089

 الرتب السالبة امليل إلى املثابرة في الدراسة

 الرتب املوجبة

 التساوي 

2 

4 

4 

2.5 

4 

5 

16 

 غير دالة 1.190

 الرتب السالبة الدرجة الكلية للمقياس

 الرتب املوجبة

 التساوي 

1 

7 

2 

6.5 

4.21 

6.5 

29.5 

 غير دالة 1.632

  2.58( = 0.01) عند الداللة مستوى 

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستوى 

 مستوى  مقياس ألبعاد املحسوبة Z قيم أن السابق الجدول  من يتضح      

 مما ،(1.96) الحدية القيمة من أقل للمقياس الكلية والدرجة الطموح

 باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير

 مستوى  مقياس أبعاد جميع على والتتبعى، البعدي القياسين في التجريبية

 أفراد لدى التحسن استمرار يعنى مما للمقياس، الكلية والدرجة الطموح

 .املتابعة فترة حتى التجريبية املجموعة

 النتائج . مناقشة7

 باستخدام اإلرشادي البرنامج فعالية إلى األول  الفرض نتائج أشارت       

 لدى لالنجاز الدافعية تنمية في العصبية اللغوية البرمجة فنيات بعض

 ما مع النتيجة هذه وتتفق التعلم، صعوبات ذوات التلميذات من عينة

 اسماعيل ودراسة  [32]الغامدي من كل دراسة نتائج اليه توصلت

 االرشادي البرنامج فعالية الى دراساتهم نتائج توصلت حيث  [28]الهلول 

 .االكاديمي التعلم صعوبات لذوي  االنجاز دافعية تنمية في املستخدم

 بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى الثاني الفرد نتائج أشارت       

 جميع على البرنامج، تطبيق وبعد قبل الضابطة باملجموعة األفراد درجات

 كانت بينما للمقياس، الكلية والدرجة لإلنجاز الدافعية مقياس أبعاد

  دالة الفروق
ً
 تعرضها بعد التجريبية املجموعة ألفراد بالنسبة إحصائيا

 .املستخدم االرشادي البرنامج فعالية الى ذلك ويشير للبرنامج،

 رتب متوسطات بين فروق وجود إلى الثالث الفرض نتائج أشارت       

 البعدي القياس في والضابطة التجريبية باملجموعتين األفراد درجات
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 تحسن يعنى مما التجريبية، املجموعة اتجاه في لإلنجاز الدافعية ملقياس

 مقارنة البرنامج لجلسات تعرضهم بعد التجريبية املجموعة أفراد درجات

 مما. البرنامج جلسات لنفس تتعرض لم التي الضابطة املجموعة بأفراد

 وجود عدم إلى الرابع الفرض نتائج أشارت بينما البرنامج، فعالية إلى يشير

 القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات بين إحصائيا دالة فروق

 والدرجة لإلنجاز الدافعية مقياس أبعاد جميع على والتتبعى، البعدي

 املجموعة أفراد لدى التحسن استمرار يعنى مما للمقياس، الكلية

 .املتابعة فترة حتى التجريبية

 بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى الخامس الفرض نتائج أشارت        

 جميع على البرنامج، تطبيق وبعد قبل التجريبية باملجموعة األفراد درجات

 القياس اتجاه في للمقياس الكلية والدرجة الطموح مستوى  مقياس أبعاد

 تعرضهم بعد التجريبية املجموعة أفراد درجات تحسن يعنى مما البعدي،

 [31] دراسة اليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق البرنامج، لجلسات

Siry والدافعية الطموح مستوى  بين عالقة وجود الى أشارت حيث 

 .لالنجاز

 بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى السادس الفرض نتائج أشارت      

 جميع على البرنامج، تطبيق وبعد قبل الضابطة باملجموعة األفراد درجات

 .للمقياس الكلية والدرجة الطموح مستوى  مقياس أبعاد

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى السابع الفرض نتائج أشارت      

 في والضابطة التجريبية باملجموعتين األفراد درجات رتب متوسطات

 التجريبية املجموعة اتجاه في الطموح مستوى  ملقياس البعدي القياس

 لجلسات تعرضهم بعد التجريبية املجموعة أفراد درجات تحسن يعنى مما

 جلسات لنفس تتعرض لم التي الضابطة املجموعة بأفراد مقارنة البرنامج

 .املستخدم البرنامج فعالية إلى يشير مما. البرنامج

 بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى الثامن الفرض نتائج أشارت       

 على والتتبعى، البعدي القياسين في التجريبية باملجموعة األفراد درجات

 يعنى مما للمقياس، الكلية والدرجة الطموح مستوى  مقياس أبعاد جميع

. املتابعة فترة حتى التجريبية املجموعة أفراد لدى التحسن استمرار

 لتنمية برامج استخدمت التي السابقة الدراسات مع النتائج هذه وتتفق

 دراسة ،[33] حسن دراسة ، [32]الغامدي دراسة مثل لإلنجاز، الدافعية

 .[36] الحارثي ودراسة ،[28] الهلول 

 العالقة تناولت التي الدراسات نتائج مع الثامن الفرض نتائج تتفق كما

 أخرى  ومتغيرات االنجاز دافعية أو الطموح ومستوى  نجازاإل دافعية بين

 [38]. لعجال ودراسة ،[37] أحمد دراسة ، [35] لمسا دراسة ومنها

 مستوى  بين العالقة تناولت التي الدراسات مع أيضا النتائج وتتفق      

 مثل أخرى  ومتغيرات الطموح مستوى  او االنجاز ودافعية الطموح

 عدم وجود إلى توصلت التي [7] باحمد مع الدراسة واختلف ، [31]سيرى 

 التالميذ لدى الدراس ي والتحصيل الطموح مستوى  بين عالقة وجود

 .بعد عن والتكوين التعليم بمركز املتمدرسين

 البرمجة استخدمت التي الدراسات نتائج مع الدراسة نتائج واتفقت    

 ذوي  لدى االيجابية الصفات وتحسين تنمية في العصبية اللغوية

 ،[34] العجارمة دراسة مثل العاديين األفراد من وغيرهم التعلم صعوبات

  [39].الوليلي ودراسة ،[28] الهلول  دراسة

 البرنامج محتوى  خالل من السابقة الفروض نتائج الباحثتان وتفسر        

 اشتمل حيث العصبية، اللغوية البرمجة فنيات بعض على االرشادي

 التي والنماذج واألطر والفنيات التدريبات من مجموعة على البرنامج

 أدى والذي التجريبية، املجموعة على طرأ الذي التحسن في ساهمت

 على الحالي البرنامج يقوم. لديهن لإلنجاز الدافعية تنمية إلى بدوره

 السلوكية والنظرية السلوكي االنفعالي العقالني والعالج املعرفية النظرية

 النفس ي التحليل ونظرية الفلسفة وعلم النظم ونظرية اللغويات وعلم

 طرقها العصبية اللغوية البرمجة أخذت حيث اإلنسانية والنظرية

  األكثر والنظرية وطورتها، النظريات هذه عن وفنيتها ونماذجها
ً
 على تأثيرا

 االنفعالي العقالني العالج نظرية هي العصبية اللغوية البرمجة في اإلطالق

 إطار مثل اإلرشادية تقنياتها من كثيرا البرمجة عنها أخذت حيث السلوكي

 التي اإلرشادية تطبيقاتها ذلك عن فضال املشاعر، في التحكم اإلدراك،

 النظرية مع البرمجة واتفقت. املسترشد مع والتوافق األلفة بتحقيق تبدأ

  كانت التي املعرفية
ً
 ويزيد الفرد يمجده الذي اإليجابي لالتجاه تطورا

 وغير املنطوقة اللفظية العالجية الوسائل أهمية على التأكيد في قدراته

 .اللفظية

 توصيات. ال8

 لتقديم الخاصة التربية مدارس في النفس ي لإلرشاد مراكز إنشاء ضرورة -1

 وجود إلى باإلضافة املجتمع من الفئة لهذه النفس ي اإلرشاد خدمة

 .املدارس بهذه النفسيين األخصائيين

 الدافعية لتنمية سلوكية معرفية و إرشادية برامج إعداد ضرورة -2

 .الخاصة االحتياجات ذوي  لدى الطموح مستوى  وتحسين لإلنجاز

 على والقائمين الخاصة االحتياجات ذوي  وعي بتنمية االهتمام ضرورة -3

 في وفعال قوي  إرشادي كمدخل العصبية اللغوية البرمجة بدور  رعايتهم

 .اإليجابية الصفات وتنمية النفسية االضطرابات عالج

 :الشكر

 املراجع

 العربية راجعأ. امل

 في النابهون  أطفالنا يتعثر ملاذا(. 2003) االعسر يوسف صفاء األعسر، [1]

. خطوة مجلة ،(أطفالنا لدى التعلم صعوبات في رؤية) املدرسة

 أكتوبر، ،(21) العدد والتنمية، للطفولة العربى املجلس: القاهرة

 .41- 40:ص ص

 النفسية الصحة(. 1990) الحميد عبد مدحت اللطيف، عبد[2] 

 .املعرفة دار:  اإلسكندرية. الدراس ي والتوافق

 اللغوية البرمجة(. 2009) الحليم عبد سليمان عنتر بكري،[3] 

 www.icnlp.net.العصبية

 البرمجة لتقنيات تدريبي برنامج فاعلية(. 2006) علي أحمد املعشنى،[4] 

 طلبة لدى الشخصية متغيرات لبعض ودراسة العصبية اللغوية

 التربوية، الدراسات معهد دكتوراه، رسالة. عمان بسلطنة الجامعة

  .القاهرة جامعة

 بالتحصيل الطموح مستوى  عالقة عنوان(. 2015) باحمد جويدة،[7] 

 بعد عن والتكوين التعليم بمركز املتمدرسين التالميذ لدى الدراس ي

 اإلنسانية العلوم كلية ماجستير، رسالة تيزىوزو، بوالية

  .الجزائر تيزىوزو، معمري  مولود جامعة واالجتماعية،
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 التربية بوزارة الخاصة للتربية العامة باألمانة التعلم صعوبات إدارة[8] 

 العربية اململكة .التعلم صعوبات برنامج دليل(. ه1419. )والتعليم

 .السعودية

 صعوبات(. 2012) عيد فؤاد الجوالدة، نوري، مصطفى القمش،[9] 

 .والتوزيع والنشر الثقافة دار: األردن. تطبيقية رؤية التعلم

. العالجي والتعلم التعلم صعوبات(. 2000) الفتاح عبد نبيل حافظ،[10] 

 .الشرق  زهراء مكتبة: القاهرة

 املوهوبين األطفال لدى التعلم صعوبات(. 2002) محمد عماد العزو،[11] 

 جامعة التربية، بكلية الخامس العلمي املؤتمر وعالجها، تشخيصها

 .292 -261.ص ص مصر، أسيوط،

 عينات لدي العاملة والذاكرة االنتباه(. 2005) حسن أحمد عاشور،[13] 

 الزائد النشاط فرط وذوي  التعلم صعوبات ذوي  من مختلفة

 جامعة التربية كلية والتربوية، النفسية البحوث مجلة والعاديين،

 .295 -231. ص ص االول، العدد ،26 مجلد املنوفية،

 لدى الطموح مستوى  مقياس(. 2004) السميع عبد آمال باظة،[15] 

 .املصرية االنجلو مكتبة: القاهرة. والشباب املراهقين

 دار: لبنان. التربوي  النفس علم(.2004) الرحمن عبد العيسوي،[16] 

 .العربية النهضة

 املنهي والرضا الطموح مستوى  بين العالقة(. 1993) سرحان نظمية،[17] 

 السابعة، السنة النفس، علم مجلة االجتماعيين، لألخصائيين

 (.28) العدد

: بيروت. والشخصية الطموح مستوى (. 1984) كاميليا الفتاح، عبد[18] 

 .العربية النهضة دار

 الدافعية على وأثرها الصدمة بعد ما ضغوط(. 2001) غازى  العتيبي،[21] 

 رسالة الكويتي، الشباب من عينة لدى املستقبلي والتوجه لالنجاز

 .مصر الزقازيق، جامعة التربية، كلية دكتوراة،

 وعالقته لإلنجاز الدافع(. 1991) مايسة والنيال، أحمد الخالق، عبد[25] 

 األخصائيين رابطة نفسية، الدراسات مجلة واالنبساط، بالقلق

 .القاهرة ،4 عدد ،1 مجلد النفسيين،

 رسالة اإلنجاز، دافعية تنمية في تجريبية دراسة(. 1991) نائلة فائق،[26] 

 .القاهرة شمس، عين جامعة البنات، كلية ماجستير،

 الال االتصال وفن العصبية اللغوية البرمجة(. 2006) ابراهيم الفقي،[27] 

 .سوفت جيل مؤسسة: القاهرة. محدود

 البرمجة استخدام أثر(. 2011) إسماعيل عيد إسماعيل الهلول،[28] 

 مجلة الفلسطيني، املعلم إنجاز دافعية تنمية في العصبية اللغوية

 الثاني العدد والدراسات، لألبحاث املفتوحة القدس جامعة

 .217-162. ص ص فبراير،. والعشرون

 االختالف العمل في العصبية اللغوية البرمجة(. 2004) نايت سو[29] 

  يحدث الذي
ً
. 2 ط. جرير مكتبة( ترجمة) .العمل مجال في فارقا

 .والتوزيع للنشر جرير مكتبة: الرياض

 برنامج فعالية مدى(. 2000) سعيد بن هللا عبد ناجي الغامدي،[23] 

 باملرحلة التعلم صعوبات لذوي  اإلنجاز دافعية تنمية في إرشادي

 اململكة القرى، أم جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة االبتدائية،

 .السعودية العربية

 في التربوى  االرشاد في برنامج فاعلية( 2007) حسن عاطف شواشرة،[33] 

 في الدافعية تدنى من يعانى طالب لدى اإلنجاز دافعية استثارة

 العربية الجامعة التربوية، الدراسات كلية مجلة. الدراس ى التحصيل

 .األردن املفتوحة،

 اللغوية البرمجة فاعلية(. 2011) الحميد عبد ميساء العجارمة،[34] 

 لدى األكاديمي والتحصيل االجتماعية الكفاءة تحسين في العصبية

 كلية ماجستير، رسالة األردن، في التعلم صعوبات ذوي  الطلبة

 .األردن العربية، عمان جامعة والنفسية، التربوية العلوم

 والخليفة، كوكو كبشور  وقمبيل، الحسن محمد هللا هبة سالم،[35] 

 الضبط، بموضع اإلنجاز دافعية عالقة(. 2012) الخليفة هارون

 مؤسسات طالب لدى الدراس ي والتحصيل الطموح، ومستوى 

 ،(4)العدد التفوق، لتطوير العربية املجلة. بالسودان العالي التعليم

 .96- 81 ص ص اليمنية، الجمهورية صنعاء،

 بعض استخدام فعالية(. 2004) سعيد بن صبحي الحارثي،[36] 

  املنظم التعلم استراتيجيات
ً
 االنجاز دافعية مستوى  على ذاتيا

 التربية، كلية مجلة التعلم، صعوبات ذوي  التالميذ لدى والتحصيل

 ص ص ،98 العدد ،25 املجلد العربية، مصر جمهورية بنها، جامعة

1- 47. 

 بالتحصيل وعالقتها اإلنجاز دافعية(. 2014) التاج رونق أحمد،[37] 

 للعلوم السودان بجامعة التربية كلية طالب لدى األكاديمي

 للعلوم السودان جامعة ماجستير، رسالة. والتكنولوجيا

 .والتكنولوجیا

 التالميذ بين االنجاز لدافعية مقارنة دراسة(. 2016) سعيدة لعجال،[38] 

  املتفوقين
ً
 تالميذ من الرياضيات تعلم صعوبات وذوي  دراسيا

 مجلة. املسيلة بمدينة االبتدائية املدراس ببعض االبتدائية املرحلة

 العلمي، البحث جيل مركز واالجتماعية، االنسانية العلوم جيل

  .70 -51 ص ص ،18 العدد ،17 املجلد الجزائر،

 قائم تدريبي برنامج فعالية(. 2016) فهيم حسن اسماعيل الوليلي،[39] 

 لدى لالنجاز الدافعية تنمية في العصبية اللغوية البرمجة على

، املتلكئين الجامعة طالب
ً
 مركز الخاصة، التربية مجلة أكاديميا

 جامعة التربية، كلية والبيئية، والنفسية التربوية املعلومات

 .312 -239 ص ص يناير، ،14 عدد الزقائق،

 ب. املراجع االجنبية
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DEVELOP MOTIVATION FOR 

ACHIEVEMENT AS AN INPUT TO IMPROVE 

THE LEVEL OF AMBITION USING SOME 

NLP TECHNIQUES FOR STUDENTS WITH 

LEARNING DISABILITIES IN NAJRAN 

 

Hanan Othman Mohamed Abuelenin*      Fadya Rezk Abdelgalil Abdelnaby** 

 

 

ABSTRACT_ The current study aimed to determine the effectiveness of an counseling program using some 

NLP techniques in the development of motivation for achievement in students with learning disabilities after 

the program was implemented. In telemetry and after a period of application in sequential measurement. To 

study the effect of motivation development on the achievement of the program in improving the level of 

ambition in the study sample after application of the program and the effect of this after a period of application 

in the sequential measurement, the study used the quasi-experimental method. The sample consisted of (40) 

students with learning disabilities The study used a motivation measure for achievement (Prepared by the 

researchers), the level of ambition scale (prepared by Jowida Bahamed), and the counseling program based on 

NLP(Prepared by the researchers).The study recommended Adoption of a counseling program used in this 

study, as one option for the development of motivation to accomplish and improve the level of ambition for the 

study sample in two measurements posttest and iterative. 
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