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 الباب الثاني

 دراسة نظرية
 اإلتصال: ل األولالفص

 تعريف اإلتصال   .أ 
من الفعل الثالثي" وصل" والمضارع منو" يصل" ويقال "  اإلتصال

عملية نقل, أو تبادل أو  1شيء وصوال" أي بلغة وانتهى إليو.وصل إلى ال
تجاىات, أو قيم, أو مهارات من شخص إلى آخر ينتج فكار, أو أراء, أو ا

 2.عنها تفاىم, وتفاعل بين المرسل, والمستقبل"
 مفهوم اإلتصال  التعليمي  .ب 

ف إلى التعليمي ىو أساس كل موقف تعليمي حيث يهد اإلتصال
ية للمتعلمين بحيث تنمى بوجذاخبرات متنوعة : معرفية ومهارية  نقل

: العقلية, الجسمية, النفسية, الدينية,  شخصية المتعلم بجوانبها المختلفة
 3 جتماعية, الفنية.اال

 لتعليمي: عناصر عملية اإلتصال  ا .ج 
تنمية , و ية كبيرة في تحقيق أىداف اإلتصالأىملعناصر اإلتصال 

 : 4 كما أوردىما احمد محمد سالم كما يليالمهارات, وعناصر اإلتصال  
  وىو مصدر  عملية اإلتصال: ىو العنصر األول من عناصر  المرسل .0

      وقف اإلتصالالتي يترتب عليها التفاعل في م الرسالة               

       يقوم بصياغة التعليمي ىو الذي  الموقف في والمعلم               
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 و رموز بغرض رسوم أ صورة الفظ أو في وضعها الرسالة أي   
واحدا أو  يكون المرسل شخصا وقد أىدف محدد الوصول             
 تعليمية.يكون آلة  وقد األشخاص من مجموعة             

  فاىم والمهارات والقيم: ىي المحتوى أي المعلومات والم الرسالة .4
 سلوكهم, لين لتعديلالمرسل إرسالها إلى المستقب التى يريد              
      ة أوغير لفظي باللغة اللفظية أو بصياغتها ويقوم المرسل             

     لة وطبيعةالرسا لطبيعة محتوى وفقا للغتينبمزيج من ا                
 .اإلتصال من عملية المستقبلين, وىي الهدف             

 :   وتمر الرسالة بمرحلتين   
 : ىي مرحلة تصمم الرسالة.     المرحلة األولى           
        سالة الر  : ىي مرحلة إرسال    المرحلة الثانية    

      وقد يتم التعديل تنفيذىا أي                                          
       وفقا  المصممة الرسالة في                                          
 . للموقف اإلتصال                                          

 المستقبل, الة من المرسل إلىالرس : وىي األداة التي تحمل الوسيلة .3

      مواقف التي تستخدم في أمثلة قنوات اإلتصال ومن                 

       التلفزيون,  الت,التعليمي: الكتب, المج اإلتصال                 
 اإلنترنت. الشفهي, الحاسوب, الحديث الراديو,              

  , وىو الشخص أومن عناصر اإلتصالع وىو العنصر الراب:  المستقبل .2
 ودرو المستقبل تتلقى الرسالة,المجموعة األشخاص التي               
 محتواىا والتأثر بها, فهو  مومحاولة فهفكرموز الرسالة  ىو              
 تعمل   ,عملية اإلتصال ناصرع تصميم الرسالة فكل أساس              
 )التلميذ(. لمستقبل ا من أجل              
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      لى الرسالة, وفي ىذه : وىي رد فعل المستقبل ع التغذية الراجعة  .1
          مل دائرة اإلتصال  مرسال وتكت يصبح الحالة                   
          وىكذا, دائرة اإلتصال الثانية  األولى, وتفت                   
  الموافقة والقبول ) إيجابية تكون الراجعة قد والتغذية                   
   لألمام  تحريك الرأس برافو, جابتك صحيحة,مثل إ                   
        مثل إجابتك  الرفض سلبية )أو  والخلف....(                   
       يسار...( ال تحرك الرأس من اليمين إلى خاطئة,                   
                   الراجعة التفاعل وبالتالي تمثيل التغذية                   

          رارية بين عناصر اإلتصال , وتجعلواالستم                       
      يوية ومستمرة مما يؤكد اإلتصال  دائرة ح عملية                   
         حديث لالتصال ال جموذ الن تطبيق أىمية على                   
       وقاعاتنا الدراسية بمراحلها  التعليمي في فصولنا                   
 المختلفة.                    

واع اإلتصال : .د   أن
 :5لإلتصال أنواع عدة منها

 ال الذاتياإلتص .0
الذي يتم بين الفرد وذاتو, أي عن طريق اإلتصال   وىو اإلتصال

الداخلى مع الذات. ويشمل العمليات العلقية اإلدراكية الدخلية, كالتفكير, 
والتخيل, والتصور. وكل فرد يمر بهذه  العلمية عندما يكون بصدد اإلعالن 

 عن رأي, أو اتخاذ قرارما.  
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 اإلتصال الشخصي .4
الذي يتم بين شخصين, وىو من أكثر أنواع اإلتصال   اإلتصال وىو

 : شيوعا وىو نوعان
  يث يكون المرسل والمستقبل : ويتم وجها لوجو ح  مباشر . أ

  المكان, ويحصل المرسل على رد فعل  نفس في                       
   أن يصبح مستقبال المستقبل, ويمكنمباشر من                        
 ويصبح مرسال. مرة أخرى ويعود                       

  الهاتف, أو المراسلة, : ويتم عن طريق واسطة ما ك  غير مباشر  . ب
 ال يمكن  بالحاسوب. وفي ىذا النوع التخاطب أو                       
   والمستقبل, والتغذية  مواجهة بين المرسل ىناك                       
 تتأخر. الراجعة قد                       

 عيااإلتصال  الجم .3
وىو إتصال يتم بين شخص وعدد من األشخاص المتواجدين في 
المكان نفسو, كما يحدث في الفصل الدراسي بين المعلم والتالميذه, وفي 
المسجد بين الخاطب والمصلين. وتكون المجموعة المستهدفة معروفة من 

 والمرسل معروف من قبل المستقبلين. قبل المرسل,
 اإلتصال  الجماىيري .2

وىو إتصال يتم ما بين شخص وعدة مئات أو أالف أو ماليين من 
البشر, اليتواجدون في المكان نفسو, ويكون المرسل معروفا لدى 
المستقبلين, بينما المرسل ال يعرف المستقبلين,  كما يحدث في وسائل 

في اتجاه واحد  لمذياع, والصحافة. ويكون اإلتصالااالعالم مثل التلفاز, و 
فقط من المرسل الى المستقبلين, واليتحدث العكس ورد الفعل غير 

 معروف بالنسبة للمرسل.
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 المحادثة مهارة الكالم أو الفصل الثاني :تدريس
 أ. عن مهارة الكالم

الكالم ىو احدى المهارات اللغوية األربعة وىي مهارة االستماع 
م والقراءة والكتابة. والكالم ىو يعتبر من أىمية المهارات بالنسبة والكال

 إلى اللغة األجنبية ألن الكالم ىو جزء عملي الذي يمارس المتعلم.
قال عبد المجيد أحمد منصور أّن الكالم ىو الشكل الرئيسي 
لالتصال االجتماعي عند اإلنسان وىذا يعتبر أىّم جزء ممارسة اللغة 

فكان الكالم ىو النشاط اللغوي المهم في الحياة اليومية،  .6واستخدامها
يحاول اإلنسان بو أن يعبر عن كل ما خطر ببالو من األفكار والشفوي، 

ا الكالم من علم فيهوىو وسيلة رئيسية في تعلم اللغة حيث يمارس الم
 .ةخالل الحوار والمناقش

 أىداف تدريس مهارة الكالم ب. 
 : 7ىناك أىداف عامة

ق المتعلم اصوات اللغة العربية ، وأن يؤدي أنواع النبر والتنغيم أن ينط. 0
 المختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات المتجاورة والمتشابهة.. 4
 أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة.. 3
 المناسبة.أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية . 2
. أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية 1

 خاصة في الكالم.
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أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي مثل التذكير . 6
والتأنيث وتمييز العدد والحال ونططام الفعل وأزمنتو وغير ذلك مما يلزم 

 المتكلم بالعربية.
لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، . أن يكتسب ثروة 1

 وأن يستخدم ىذه الثروة في إتمام عمليات اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره . 2

ومستواه اإلجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض المعلومات 
 األساسية عن التراس العربي واالسالمي.

 .أن يعبر عن نفسو تعبيرا واضحا في مواقف الحديث البسيطة. 01
 أساليب تدريس مهارة الكالم. ج

 أما اسلوب تعليم مهارة الكالم كما يلي: 
 األسلوب المباشر .0

وىو من األساليب الشائعة المستخدمة في تعليم وتعلم اللغات 
اشرة. األجنبية، ولعل ىذا األسلوب ىو ما شاع تسميتو بالطريقة المب

والفكرة األساسية التي يقوم عليها ىذا األسلوب ىي ربط الكلمات باألشياء 
الدالة، ثم ربط األشياء بالسياق بالتعبير في اللغة المتعلمة وبما أن السياق 
قد يكون فكرة أو حديثا حيويا كامال، فأنو يأتي بعد ذلك ربط السياق بهذا 

 8.نبضو الحقيقي المعنى بالخبرة الحقيقة التي اعطت الفكرة
 سلسلة األعمال والحركات التمثيلة .4

ومن مميزات ىذا النمط أنو يقود الدارسين لممارسة لغوية على 
يلة ألن تسلسل درجة كبيرة من الصحة فاألخطاء عادة ما تكون قل

األحداث يحكم التعبير ويوججهو، فكل جملة يؤدي للجملة التالية، وىذا 
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المنطق والتسلسل يجعل الطالب قادرين على أدراك الخطأ والتصحيح 
 لبعضهم البعض.

وكذلك أنو يمكن الدارس من السيطرة على معاني الكلمات بسهولة 
لة عليو، ل الشيئ الدارتبط الكلمة بمعناىا مباشرة أما في شكوضوح ال و

على أن يتذكر اللغة في مواقف الكالم الجديدة وىذا يساعد الدارس أيضا 
بشكل أسهل مما لو قدمت لو معاني الكلمات في جمل منفصلة أو في 

 9.مفردات منعزلة
 األسئلة واألجوبة .3

ثرىا فعالية في تعتبر ىذه الطريقة من انسب الطرائق وأسهلها وأك
تدريس المحادثة باللغة العربية، وعادة مبدأ المعلم استخدام ىذا األسلوب 
بأسئلة وإجابة قصيرة ومع نمو قدرة الدارسين على االستجابة للمواقف 
الشفوية ينتقل المعلم إلى مراحل أكثر تقدما، فيتقدم من السهل إلى المعقد 

 12.ستغرق عدة دقائقومن المواقف الصغيرة إلى مواقف جوىرية ت
 أقسام مهارة الكالمد. 

 والتعبير المحادثة وىما .قسمين الى الكالم ينقسم البشير عبداهلل
 الشفوي

 . المحادثة0

 بين تجري التي التلقائية الحرة المناقشة ىي المحادثة تعريف 

 :االتية الحاكمة النقاط وقفنا التعريف ىذا وفي .معين موضوع حول فردين
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      ما  األخرى اللغوي االتصال اشكال من أن ىذا معنى:  المناقشة .أ 

         ىذه من كالمحادثة كان شفهيا وإن .ةمحادث اليعتبر  

 .حفل في قصيدة شاعر يلقي مثال: أن األشكال  

   حرية  وإن , إجبارا والتحدث قسرا التتم المحادثة ىي :  الحرة .ب 

  .لحديثة شرط ثالمتحد  

      عملية  تحكم كثيرة متغيرات ثمة تعنيو، أن ما : ضمن التلقائية .ج 

 السامعون. يتوقعو ال قد بشكل معين يسير الكالم، وتجعلو  

     ت، وبقدر مانصف  واجبا وعليو حقوقا منهما لكل : أن فردان .د 

    نصفو أن أيضا جيد، نستطيع متحدث بأنو معينا متحدثا  

 جيد. مستمعا بأنو مستمغا معينا  

     من  القارئ يعجب موضوع، ولقد حول تدور المحادثة : موضوع .ه 

 11متسائال. الحقيقة ىذه على تأكيدنا 

كما  طعيمة أحمد رشدي رأي عنو المحادثة تدريس أىداف أما
 يلي:

 انتظار ودون الدارسين عند التحديث في المبدأة على القدرة تنمية .أ 
 .يبدؤىم لمن مستمر

 .اللغوية ثروتم تنمية  .ب 

 يشبع لديهم مما وتركيب ،مفردات باللغة معرفتهم توظيف من تمكينهم .ج 

 االنجاز. على والقدرة للتقدم، بالثقة، والحاجة االحساس

 .المختلفة المواقف في والتصريف االبتكار على الدارسين قدرة تنمية .د 

والتي  مرورىم بها، يحمل التي المختلفة للمواقف الدارسين تعريض .ه 
 .اللغة ممارسة الى فيها يحتاجون
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 الفعال مع االتصال على الطالب وتدريب للغة االتصالي لمفهوم ترجمة .و 

 .بالعربية الناطقين

 12.بالحديث الخاصة النفسية الجوانب لجةمعا .ز 

 شملت التي العامة، اللفظية المهارات ىو الكالم أن على التأكيد
 سؤال مجرد ليس الحديث فإن ذلك، ومع. واإلجابة األسئلة طرح عملية

 في (Dialog Alami) الطبيعية حوار من أكثر ىو للمحادثة ووفقا. وجواب

 للغاية الرسمية المواقف إلىالمتداولة"  األسئلة من المزيد ؤديي" أن حين
 عن تكون ان الى تميل والمحررين طبيعية ليست والحالة ،. ألنوالتعلم

 .قلب ظهر

 ألنو. واحد فصل في تعرض أن الورقة ىذه في فإن ذلك، ومع
 تؤدي ىو للمشكلة موقع. الكالم مهارات من المحادثة ويبقى ما، بطريقة

 في والتعلم (Lingkungan) البيئة تشمل أوال يكون قد المعلم لتعليما إلى

 13.الكالم

 تعتبر ىنا من و المعدة غير االتصالية المواقف في الكالم فهي

 واكثرىا وابسطها الطرق انسب تعتبر كما،  الجواب و األسئلة طريقة انهبأ
 .المحادثة تدريس في فعالية

 الشفهي التعبير. 4 

 عام بوجو التعبير على للتدريب األول المنطلق ىو الشفهي التعبير 
 ىذا ومن. الدرس ىذا في المبدئ ببعض يتقيد أن من للمدرس والبد

 :المبدئ
 .السليمة العربية باللغة الكالم التزمأ.  
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 .القول في رسالواالست التعبير في االنطالق حرية للتالميذ يترك أنب. 

 معالجة في األسئلة طريقة اإلعدادية المرحلة في المدرس يستخدم أنج. 
 14.شفهيا الموضوع

 ففي لمناظرة با أو بالرد أو الوصف با النفس عن الشفهي التعبير
 بعضها تعرض كثيرة ورص الشفهي تعبيرولل .باعدائها المّعلم يقوم موضوعة

 :15 يلي فيما
 .الحر التعبيرأ.  

 عليهم يعرفها وأ, التالميذ يجمعها التيالصور  على الحر التعبيرب. 

 .التي يكتب القراءة الصور وأ المّعلم

 جابةواإل والتلخيص والتعليق بالمناقشة القراءة عقب الشفهي عبيرالتج. 
 .سئلةاأل عن

 :تيةاآل بالصور التعبير في القصص استخدامد. 

 .الناقصة القصص ليمتك. 0

 .رةيالقاص القصص تطويل. 4

 . المسموعة وأ المقروءة القصصد ر س .3
 . التعبير عن القصص المصورة.2

 .خارجها و المدرسة داخل ونشاطتهم متهحيا عن التالميذ حديثه. 

 . الطير و تالنبا و الحيوان ةمملكو. 

 حداثاأل من فيها يجد وما فيها، الناس اعمال و طبيعتها: ة الحياز. 
 (.المزارع و دائق،الح)

 .االقتصادية و الوطنية و جتماعيةاال و يةالخلق الموضوعاتح. 
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 ط. الحطب والمناظرات

 تضيناىا ار التي السبعة األقسام كالمال أن حسان تمام عند لكن
 من النحاة ارتضاه الذي التقسيم في الضعف مواطن 31 نوضحين للكلم

 :يأتي كما ىى قبل

 .16األداة – الظرف – الضمير – الفعل – الصفة – اإلسم
 

 مجة اللغوية العصبيةالفصل الثالث :  البر 

 17" البرمجة اللغوية العصبية"تعريف . أ
 تشير إلى أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا .., حيث إنو من الممكن  :  البرمجة

 لبرامج المألوفة بأخرى جديدة وإيجابية .استبدال ا   
 المقدرة الطبيعية على استخدام اللغة الملفوظة أو غير الملفوظة. :  لغوّية

  والملفوظة تشير إلى كيفية عكس كلمات معينة ومجموعات من   
         وغير الملفوظة لها صلة )بلغة  الكلمات لكلماتنا الذىنية.  
  الحركات والعادات التي تكشف عن الصمت(, لغة الوضعيات و   
  أساليبنا الفكرية ومعتقداتنا.  
   تشير إلى جهازنا العصبي وىو سبيل حواسنا الخمس التي من  : العصبية

 خاللها نرى, ونسمع, ونشعر, ونتذوق, ونشم.   
 18تاريج البرمجة اللغوية العصبية  . ب

                                                 
16

 .21(، ص 0221، )القاىرة: علم الكتاب اللغة العربيةالدكتور تمام حسن، .  

القاىرة:  الصف  –الدكتور إبراىيم الفقي , البرمجة اللغوية العصبية  ومن األتصال المحمود جمهورية مصر العربية .  17
02-01  

18
 يترجم من 
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في منتصف السبمعينات وضع العالمان األمريكيان الدكتور جون  
غرندر )عالم لغويات( وريتشارد بندلر أعمالهما على أبحاث قام بهاعلماء 

تشومسكي , والعالم البولندي آخرون, منهم عالم اللغويات الشهير نعوم 
ألفريد كورزيسكي, والمفكر اإلنجليزي غريغوري بيتسون, والخبير النفسي 

والدكتور فرجينيا ساتير, والعالم األلماني الدوكتور  ,الدكتور ميلتون أركسون
 فربز بيرلز.

في كتاب من جزأين  .م 0211غرندر وباندلر اكتشافهما عام نشر  
خطوات كبيرة في الثمانينات, وانتشرت مراكزه,  بعنوان وخطا ىذا الفن

وتوسعت معاىد التدريب عليو في الواليات المتحدة األمريكية, كما 
افتتحت مراكز لو في بريطانيا وبعض البلدان األوروبية األخرى. والنكاد 
نجد اليوم بلدا من بلدان العالم الصناعي إال وفيو عدد من المراكز 

 ة الجديدة.والمؤسسات لهذه التقني
 ج. مبادئ البرمجة اللغوية العصبية 

 .19ىناك ستة عمدان من البرمجة اللغوية العصبية يعني
             النفس  .0
 ات المسبقةاإلفتراض .4
 األلفة .3
 الحصيلة .2
 التغدية الراجعة .1
 المرونة .6

                                                 
19

 يترجم من 
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النفس : تؤدي دورا مهما في ألنها تكون فاعلة للوصول إلى  1.1
 الهدف.

االفتراضات المسبقة:  عبارات ومقوالت لو اقتنع اإلنسان  1.2
 بصحتها فإنها ستحدث تأثيرا وتغييرا في نفسو.

التعليم : الحالة من التوافق بين  األلفة أو الوئام في عملية 1.3
شخصين, أي االنسجام, وىو عالقة إيجابية, أو بعضها, وىي 

( 3( المستوى السمعي. )4( مستوى التعبيرات. )0: )
( 1( مستوى المعتقدات والقيم. )2المستوى اللغوي. )

 مستوى البرامج العالية. 
ا الشخص أي الحصيلة أو المال أو النتيجة النهائية التي يريدى 1.4

 تطيع أن يفهم عما يراد بو اآلخر.الفهم عما يراد بو ويس
التغدية الراجعة أي اىتمام بالنتيجة التي يريدىا الشخص حتى  1.5

 يعرف ماذا سيفعل بعده.
المرونة : مقارنة الحالة الراىنة مع الحالة المطلوبة لمعرفة  1.6

 الوسائل, والسبيل, والقابليات ندعوىا . 
فتراضات المسبقة من البرمجة اللغوية العصبية فهي المبدأ واما اال

األىم, الفلسفة األساسية, التصديق من البرمجة اللغوية العصبية وىذا 
لذا اليجب علينا أن نتيقن كلو. ويسمى ىذا  المبدأ ليس شموليا,

باالفتراضات المسبقة ألننا نتيقن بقصد على أنها صحيحة ونفعل بناء على 
 ذلك.

اقتنع  ىي عبارات ومقوالت لوقيقة أن االفتراضات المسبقة في الح
اإلنسان بصحتها فإنها ستحدث تأثيرا وتغيرا في نفسو. أىم ىذه 

 االفتراضات ىي: 
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  إدا كنت تفعل دائما ما اعتدت على فعلو, فإنك تحصل دائما على ما
 .اعتدت الحصول عليو

 ال يوجد فشل, بل نتائج.  

 خبارلخيار أفضل من الال. 

 أنت ليست سلوكك. 

 إذا لم تحصل على نتيجة مما تفعلو, فافعل شيئا آخر. 

 إن معني خطابك ىو االستجابة التي تحصل عليها من المخاطب. 

 في كل وقت يختار اإلنسان أفضل الخيارات المتاحة لو. 

 يمتلك كل إنسان الموارد التي يحتاجها. 

 ي في ذىنو, وليس للواقع نفسويستجب اإلنسان لخارطة الواقع الت. 

 إذا كان شيئ ممكنا في ىذا العالم فإنو ممكن لي. 

 أكثر األجزاء مرونة, في نظام ما, يتحكم بالنظام. 

 العقل والجسم ىما منظومة واحدة. 

 الخارطة ليست ىي الواقع. 

 العقل الظاىر يوازن العقل البطن. 

 دور الحواس في تشكيل الحالة الذىنية. 
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إن النشاط والفعالية في نفس اإلنسان مسك بو العقل الظاىر 
) الالشعور( ويذكر العقل  )اللشعول( ويذكر العقل الظاىر والباطن والباطن

 الباطن أحيانا باالصطالح" الذكاء بال حدود".
  20تعريف األنظمة التمثيليةد. 

ىو تمثيل المعلومات باستخدام الحواس ) السمع, البصر, الشم, 
الذوق, اللمس, الحس( من العالم الخارجي, وفي داخل الجسم يوجد 
مستقبالت حسية تقوم باستقبال المعلومة وتخزينها ومن ثم تستدعي بنفس 

بأنو الجزء من الخبرة الذي  الطريقة التي خزنت بها. ويعرف النظام التمثيلي
 ينتبو لو الوعي: 

بالرغم من اشتراك الحواس الخمس في عملية اإلدراك إال أن 
الغاليبية العظمى لمدركاتنا وذكر ياتنا تأتي عن طريق ثالث حواس رئيسية 

 ىي: البصر والسمع واألحاسيس. 
وبالرغم من اشتراك الحواس كلها في عملية اإلدراك إال أن لكل 

د منا نظام تمثيلي يغلب على بقية النظام ويطلق عليو : النظام التمثيلي واح
% من الناس يعتمدن على  11أو ضحت الدراسات أن حوالي:  األولي.
% على ما  31% على ما يسمعونو )سمعي( 01بصري(. ) ما يرون

 يحسون بو ماديا )حسي(.
بالنا ويقوم علم البرمجة اللغوية العصبية يقوم علي كيفية استق

للمعلومات وكيفية تخزينها ثم بعد ذلك كيفية إخراجها على شكل سلوك 
النظام التمثيلي: ىو الجزء الذي يستطيع العقل الواعي إدراكو من 

كل    المعلومات المخزنة. ولكل شخص نظامو التمثيلي الخاص بو. إن
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رمجة خبراتنا ناتجة مما نراه أو نسمعو أو نشعربو أو نلمسو أو نشمو وفي الب
 العصبية اللغوية نرجع ىذه الحواس إلى ما يسمي بالنظام التمثيلي. 

  إننا نعول على حواسنا في جميع المعلومات من العالم الخارجي.
وفي داخل أجسامنا يوجد مستقبالت حسية للتخزين وال يوجد مصدر آخر 
الستقبال المعلومات من العالم الخارجي أكثر من ىذه الميكانيكية 

  ة.العصبي
وفي البرمجة العصبية اللغوية تسمى عملية استقبال المعلومات عن 
طريق الحواس بالنظام التمثيلي. فعندما نريد أن نحلل مهارة شخص ما فإننا 

 سنجد إنها ناتجة عن ظهور وتعاقب الخبرة عن طريق النظام التمثيلي. 
 21اإلرساء ه. 

اإلرساء ىو االصطالح في البرمجة اللغوية العصبية يعني: ربط 
الحالة الذىنية أو السلوك بإشارة أو منبو. ويمكن استخدام أي نمط  
كمرساة, كالنظر إلى اسم مكتوب قصاصة ورق مثال )نمط صوري(, أو 

نمط سمعي(, أو كضغط بإىام اليد اليمنى على ذكر كلمة أو عبارة معينة )
 إصبع السببة لمدة عشر ثوان )نمط حسي(. 

وبعبارة أخرى أن المنبهات قدتكون صورية, أو سمعية, أو حسية, 
أي أنها في الواقع أنماط لإلدراك تكون إما خارجية أو داخلية. فيربط نظام 

يرجع الشخص إلى عصبي بالشعور واإلرساء, بتكرار المذكرة المتساوية س
 نيل الشعور والعاطفة المعينة مثل االسترخاء, التشجيع, والثقة.
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 22و. االستعارة
لى تحمل بعدىا إ" تأتي من معنى الجذر اليوناني "االستعارة" كلمة

". استعارة يأخذك أبعد معنى واحد ويفتح عقلك لكثير من المعاني 
الممكنة. في البرمجة اللغوية العصبية، استعارة يغطي الكالم أرقام، قصص، 
مقارنات، التشبيهات واألمثال. االستعارة ىو خطوة إلى الجانب، بل "قطع 

ارات ال نخوض في مزيد جانبية" من حيث البرمجة اللغوية العصبية. االستع
من التفاصيل )أسفل قطعة(. انهم ال يذىبون الى فصول أكثر عمومية أو 
الجوانب األوسع )قطعة متابعة(. يقارنون جانب واحد مع آخر من أجل 

 .إلقاء الضوء
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