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 يف اٌزاتُخ واٌفؼبٌُخ اًلعرتخبء ػًٍ لبئُ تذسَجٍ ثشٔبِذ ٌُخفؼب
 اٌخبٔىَخ ادلشحٍخ عالة ٌذي اِخشَٓ أِبَ اٌتحذث لٍك خفض

ُذ. ـــــــــــــــــعؼُذ وّبي ػجذ احلّ د.
شبسن اٌرتثُخ اخلبصخ ادلأعتبر  

وٍُخ اٌرتثُخ ربِؼخ اٌغبئف 
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لى االسًتخاء والفعالية الذاتية يف خفض قلق التحدث أمام اآلخرين لدى طالب ادلرحلة الثانويةفعالية برانمج تدرييب قائم ع
 د. سعيد كمال عبد احلميد

ادللخص:
تعرؼ فعالية برانمج  تدرييب قائم على االسًتخاء كالفعالية الذاتية  يف خفض قلق التحدث أماـ اآلخرين، ىدفت الدراسة اٟتالية   

 كا٨تراؼ عامنا،( ِِ.ُٔ) قدره ٔتتوسط عامنا( ُٖ-ُٓ) بُت أعمارىم تراكحت ( طالبنا اب١ترحلة الثانوية،ْٖعلى عينة قوامها )طيبًٌقت الدراسة 
التجريبية األكُف طبق عليها برانمج  ا،( طالبن ُٔ، كمت تقسيم عينة الدراسة إُف ثبلث ٣تموعات قواـ كلو منها )درجة( ٖٕ.ُ)قدره معيارم

الية(، كالتجريبية الثانية طبق عليها برانمج )االسًتخاء( فقط، كاجملموعة الضابطة، كاشتملت أدكات الدراسة على مقياس قلق )االسًتخاء كالفع
تعريب الباحث كتقنينو، كبرانمج للتدريب على االسًتخاء كبرانمج للفعالية الذاتية من  (1982 مكركسكى/ التحدث أماـ اآلخرين من إعداد

كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطي رتب درجات قلق التحدث أماـ اآلخرين للمجموعة ارت نتائج الدراسة إُف إعداد الباحث، كأش
صاٌف التجريبية األكُف )االسًتخاء كفعالية الذات( كللمجموعة التجريبية الثانية )االسًتخاء فقط(  كاجملموعة الضابطة يف القياس البعدم ل

،كما أشارت نتائج الدراسة إُف عدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطي رتب درجات قلق التحدث أماـ الثانيةاجملموعة التجريبية األكُف ك 
سطي اآلخرين للمجموعة التجريبية األكُف )االسًتخاء كفعالية الذات( يف القياسُت البعدم كالتتبعي، كعدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت متو 

اآلخرين للمجموعة التجريبية الثانية )االسًتخاء فقط(يف القياسُت البعدم كالتتبعي؛ ٦تا يدؿ على استمرارية أثر رتب درجات قلق التحدث أماـ 
الربانمج يف خفض قلق التحدث أماـ اآلخرين،كما أشارت الدراسة إُف كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطي رتب درجات قلق التحدث 

ألكُف )االسًتخاء كفعالية الذات( كاجملموعة الثانية )االسًتخاء فقط( يف القياس البعدل التتبعي لصاٌف أماـ اآلخرين للمجموعة التجريبية ا
فقط. اجملموعة التجريبية األكُف؛ ٦تا يعٌت أف الفعالية الذاتية قد أدت إُف استمرار أثر الربانمج بدرجة اكرب من االعتماد على االسًتخاء 

Effectiveness  of Training based on relaxation and self-efficacy in reducing Public 

Speaking Anxiety among secondary school students 

Abstract: 

The present study aimed to identify the effectiveness  of training based on relaxation and self-

efficacy in reducing public speaking anxiety. A sample of (48 ) high school students, aged 

between (15-18) years with an average of (16.22 ) , and a standard deviation of (1.78)  was 

selected.  The study sample was divided into three groups: each of them consisted of (16) 

students. The first experimental group experimented with the  (relaxing and effectiveness), 

while the second experimental group experimented with (relaxation), The study included a scale 

of reducing public speaking anxiety ,prepared by / (McCroskey ,1982) and arabtized by the 

researcher. It also included a training program based on relaxation and self-efficacy in reducing 

public speaking anxiety prepared by the researcher. The results of the study indicated that there 

were statistically significant differences between the mean scores of anxiety scores in the first 

experimental group (relaxation and self-efficacy) and the second experimental group (relaxation 

only) and the control group in the post-testing favoring the first and second experimental group. 

The results of the study indicated that there were no statistically significant differences between 

the mean scores of the anxiety levels of the first experimental group (relaxation and self-

efficacy) for the first experimental group (relaxation and self-efficacy) in the post- and 

sequential measurements.  There were no statistically significant differences between the mean 

scores of anxiety scores in front of others of the experimental group (Relaxation and self-

efficacy) and the second group (the second group), the study showed that there were statistically 

significant differences between mean scores of the anxiety group ( relaxation only) in the 

sequential dimension measurement for the first experimental group, which means that the self-

efficacy has led to the continuation of the program's impact more than the dependence on 

relaxation only. 

Keywords: relaxation -  self-efficacy - reducing public speaking anxiety. 
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ا١تقدمة:
من أكثر أنواع اضطراابت القلق شيوعنا، ك٭تتل  (disorder Social anxiety)يعد اضطراب القلق االجتماعي         

ثالث من بُت االضطراابت ا١ترضية األكثر انتشارنا يف العاَف بعد االكتئاب، كإدماف الكحوليات الًتتيب ال
(Piper,2015:10) فهو نوع من ا١تخاكؼ غَت ا١تربرة تظهر عند قياـ الشخص ابٟتديث أك عمل شيء أماـ ٣تموعة .

واقف اليت يشعر فيها الشخص أنو ٖتت من الناس،  مثل ا١تناسبات أك قاعات الدرس أك التقدـ إللقاء كلمة، كيف ا١ت
فيخاؼ أف يظهر ( (American Psychiatric Association,2013: 202- 203 ا١تبلحظة كأف الكل ينظر إليو 

 ;Blőte., Kint., Miers & Westenberg,2009:311)عليو ا٠تجل أك ا٠توؼ أك أف ٮتطي أك يتلعثم 

Sophie., Homer.,  Jackie, 2016:79) 

أحد أ٪تاط القلق اليت ترتبط بعديدو من متغَتات الشخصية مثل:  (Social Anxiety) كٯتثل القلق االجتماعي 
ا٩تفاض تقدير الذات، كاألفكار السلبية، كاضطراب األداء، كسلوؾ التجنب، كتشويو اٞتوانب ا١تعرفية، كا٩تفاض الفعالية 

(AL- Naggar., Bobryshev., & AL Absi, 2013:1-2)الذاتية، ك الثقة ابلنفس. 

كما ٯتثل القلق االجتماعي استجابة معرفية، كسلوكية، كانفعالية، ١توقف اجتماعي معُت لدل الفرد، كعائقنا من    
 ,Ayeni., Akinsola., Ayenibiowo & Ayeni) العوائق اليت تقف بُت الفرد كالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين

2012:177; Johnson,2012:17; Ranta., Tuomisto., Kaltiala.,Riittakerttu.,& Marttunen, 

حيث يتضمن: مشاعر الضيق كالتجنب االجتماعي، كا٠توؼ من التقييم السليب لو من قبل اآلخرين،  (2014:252.
، كظهور أعراض فسيولوجية مثل: اٛترار الوجو، كسرعة ضرابت القلب، كالدكخة، كالعرؽ، كارٕتاؼ اليدين كالقدمُت

(. فضبلن عما يًتكو من آاثرو سلبية على شخصيو الفرد، كٓتاصةو لدم طبلب(Ahghar, 2014: 109 كالشعور ابلغثياف
ا١تدرسة الثانوية، كتعود أ٫تية ا١ترحلة الثانوية إُف أهنا نقطة التحوؿ اليت يرتكز عليها الطالب يف اختيار ٣تاؿ دراستو اٞتامعية 

 ;Rao., Beidel., Turner., Ammerman., Crosby & Sallee,2007:1183)اليت ٖتدد مستقبلو الوظيفي

VanRoy., Kristensen., Groholt & Clench-Aas, 2009:407; Peleg, .2012:207)  كتتوافق مرحلة
 ;Warren, 2011: 21-22)ا١تراىقة مع ا١ترحلة الثانوية، كتعد فًتة ا١تراىقة فًتة حدكث القلق االجتماعي 

Väänänen., Isomaa., Kaltiala., Riittakerttu., Fröjd., Helminen et al .2014:79) فا١تراىقة ىي ،
الوقت الذم ٭تاكؿ الفرد فيو إ٬تاد نفسو ضمن السياؽ االجتماعي كزايدة يف الوعي ابلذات، فيصبح األفراد خبلىا أكثر 

: َُُِدكث زايدة القلق االجتماعي )رتيب،كعينا بتقييمات اآلخرين، كقد يكوف لزايدة الوعي ابلذات دكر فعاؿ يف ح
Philip, 2005: 535). ؛225

الدراسة كالكبلـ  عن كالتغييب التأخر الدراسي للفرد ك اليومية اٟتياة إعاقة أنشطة إُف يؤدم االجتماعي فالقلق         
ا١تواقف الكبلمية كالتصرؼ  داخل الصف مع ا١تعلم ،ىذا ابإلضافة إُف التأثَت السليب على التحصيل، عبلكة على ٕتنب

 (Kessler., Berglund., Demler., Jin., & Walters, 2005:595; .Lee,2015:6)على ٨تو غَت تكيفي 
%( من بُت االضطراابت النفسية بُت الناس، كيؤدل ىذا القلق إُف ُّكتصل نسبة اإلصابة ابلقلق االجتماعي إُف )

 ,.Arch & Craske, 2011:306; Craske., Kircanski., Zelikowsky)تدىور عبلقات الفرد االجتماعية

Mystkowski., Chowdhury & .Baker, 2008:22)  كيعد قلق التحدث أماـ اآلخرين أحد مظاىر القلق
ففيو ٮتشى الشخص أف ٮتط  يف اٟتديث أك يتكلم بطريقة غَت الئقة أك يفسر كبلمو بشكلو خطأ، أك  ،االجتماعي

  Johnson,2012:11; Sophie)بلـ، أكال يستطيع االستمرار يف الكبلـ، أك اإلجابة على األسئلةيتلعثم يف أثناء الك

et .al.,2016:88 ) 
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 ) ;Detweiler 2005; Penney, 2010; Jami,2011 كقػػد أشػػارت الدراسػػات الػػيت قػػاـ هبػػا كػػله مػػن

Varley., Webb & Sheeran, 2011; Valentiner., Skowronski., McGrath.,Smith& Renner, 

2011; Senormanci.,Konkan., Güçlü., Senormanci, 2012; Palmer et al.,2013; 

Moscovitch., Rowa., Paulitzki., Ierullo., Chiang et al. 2013; Kutlu., Gökçe., 

Büyükburgaz., Selekler., Komsuoglu, 2014; Lee,2015; Orozco,2015)  أف قلق التحػدث أمػاـ
اآلخرين كاف لو أثره كاضح يف اختبلؿ التوازف النفسي االنفعاِف كالعزلة االجتماعية كالفشل يف ا١تهػاـ الدراسػية كا١تهنيػة.كما 

أف األفػػراد الػػذين يعػػانوف مػػن قلػػق التحػػدث أمػػاـمػػن Santos., Teresa.& Ezequiel, 2012) )  كػػله مػػن  أشػػار
بػُت تبلميػذ ا١ترحلػة الثانويػة، حيػث اآلخرين أقل كفاءة ذاتية ٦ت ن ال يعانوف قلق التحدث أماـ اآلخػرين. كيػزداد األمػر أ٫تيػة ن

 ;Alfano,2008:44)إف نسػػػػبة انتشػػػػار قلػػػػق التحػػػػدث أمػػػػاـ اآلخػػػػرين تػػػػزداد إُف حػػػػدو كبػػػػَتو داخػػػػل ا١تػػػػدارس الثانويػػػػة 

Kacprowicz,   .2008.,Väänänen et al,2014)

%( من اٟتاالت تشَت إُف أف معدؿ بداية اإلصابة ابلقلق االجتماعي ٖتدث ُٗككشفت دراسات أخرل أف ) 
، فا٠توؼ من التحدث ىو الشكل األكثر شيوعنا لدل طبلب ا١تراحل الثانوية، كيوثر (Alfano,2008) سنة ُٓقبل 

%( َّ، كما أشارت دراسات أخرل إُف نسبة )(McCroskey& Beatty, 1984:80)على تواصلهم االجتماعي 
ذا االضطراب ذركتو بُت األعمار ٦تن لديهم اضطراب يف القلق االجتماعي يعانوف من قلق التحدث أماـ اآلخرين، كيبلغ ى

 (.(Warren,  2011.,Runne, 2012( عاما اب١تدارس الثانوية ُٕ-ُّمن)
كما أف ٕتنب ا١تراىق للمواقف االجتماعية يؤثر سلبنا على شىت مناحي حياتو، كما أف عدـ عبلج قلق التحدث    

إُف حدكث االكتئاب أك اإلدماف على لدل ا١تراىقُت قد يؤدل إُف أف يستمر حىت سن الرشد، كيؤدل 
كمن مث تبدك أ٫تية التدخل   (Ritter., Ertel., Beil., Steffens& Stangier, .2013:1101-1105)ا١تخدرات

٦تا عمل على زايدة اىتماـ الباحث بوضع  ا١تبكر للحد من قلق التحدث أماـ اآلخرين لدم طبلب ا١تدارس الثانوية؛
ق التحدث أماـ اآلخرين، كٓتاصةو لدل طبلب ا١تدرسة الثانوية. كمن مث تبدك ضركرة تطوير الربامج للحد من مشكلة قل

برامج عبلجية لقلق التحدث أماـ اآلخرين،  كتضمينها فنيات أخرل من شأهنا زايدة فعاليتها يف إزالة القلق مع استمرار 
 أثرىا خبلؿ ا١تتابعة.

اثر سلبية يف حياة الفرد اقًتح علماء النفس ٣تموعة من األساليب للتعاملكنظرنا ١تا يًتتب على قلق التحدث من أ
 &,Bono ).مع القلق، منها االسًتخاء كالفعالية الذاتية فهما من أفضل االسًتاتيجيات اليت تتعامل مع قلق التحدث

Bizri,2014; Hubbard ,  2015) مقاكمة خصائص قلق  حيث تساعد التأثَتات الذاتية اليت ترافق االسًتخاء على
التحدث، كما أف االسًتخاء نقيض القلق. فاالسًتخاء أسلوب سلوكي ٯتثل أحد الطرؽ العبلجية ١تواجهة قلق التحدث 
من خبلؿ قياـ الفرد إبحداث انقباض كاسًتخاء يف اجملموعات العضلية ا١تختلفة ىف اٞتسم ابلتعاقب كاالنتباه إُف ا١تشاعر 

 ;Kacprowicz,  .2008)كأشارت دراسة كلو من(. Hubbard,2015)تيجة لذلك ا١تختلفة اليت ٭تس هبا ن

Hubbard ,  2015; Dolton, 2015; Hubbard, 2015)   إُف فعالية أسلوب االسًتخاء يف خفض قلق التحدث
 كزايدة الفعالية الذاتية لدل الكثَت من األفراد.
إُف أف مفهـو    (Kutlu et al.,2014; Orozco, 2015; Lee,2015) كعلى اٞتانب األخر فتوصل كله من

إ٬تاي كفعاؿ يف تنظيم حياة الفرد بشكلو سليم، كتعينو من ا١تفاىيم اٟتديثة اليت ٢تا دكر  Self-efficacy الفعالية الذاتية
على التعامل مع اجملتمع الذم يعيش فيو، كىذا ا١تفهـو أكثر إنتاجيو كيهدؼ إُف تقوية النفس؛ ٦تا يساعد على ٖتقيق 

 النجاح األكادٯتي كاالجتماعي.

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م

http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Detweiler,+Michael+F/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Zilahy,+Diana+Frey/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Hubbard,+Kurt+K./$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Moulton,+Crystal+M./$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Moulton,+Crystal+M./$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Zilahy,+Diana+Frey/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Zilahy,+Diana+Frey/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Zilahy,+Diana+Frey/$N?accountid=142908
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حدث، فمن خبل٢تا يقـو الفرد ابلتحكم يف حدم الطرؽ العبلجية ١تواجهة قلق التإكتوصف فعالية الذات أهنا:         
انفعاالتو ا١تتغَتة، كىف عواطفو كضبطها، كمواجهة اإلحباط هبدؼ ٖتقيق التوازف مع النفس كٖتقيق األىداؼ 

 :Botellaa., Gallegoa ., Garcia-Palaciosa., Ban˜osb., Queroa,b. & Alcanizb, 2009)ا١تنشودة

 (Alfano,2008:44)، كإ٫تاؿ السلوؾ السليب كرفع مستول الثقة ابلنفس كتعزيز السلوؾ اإل٬تاي (297-311
 Voncken&Bogels,2008; Botellaa., et al.,2009 Valentiner et) :كأثبتػػت دراسػػة كػػلو مػػن      

al.,2011; Jami,2011; Senormanci et al.,2012;Kley.,Tuschen,.,Heinrichs,2012; 

Glashouwer., Vroling., de Jong., Lange., de Keijser, et al.,2013;Ritter et al.,2013; 

Moscovitch et al.,2013; Obeid et al.,2013; Bono,& Bizri,2014., Väänänen et al,2014., 

Kutlu et al.,2014; Orozco, 2015; Lee, 2015)  أف أسػلوب الفعاليػة الذاتيػة لػو أثػره يف خفػض قلػق التحػدث
 كزايدة الفعالية الذاتية لدل الكثَت من األفراد.  

فإذا ما اكتسب الفرد مهارة الفعالية الذاتية  فإنو يستطيع التحكم يف انفعاالتو، كمشاعره، كأفكاره ا٠تاصة،         
ف كا١تشكبلت اليت تواجهو فيصبح الفرد أكثر كفاءة كأكثر قدرة على كتطبيق ىذه االسًتاتيجيات يف عديدو من ا١تواق

التعامل مع قلق التحدث أماـ األخرين. ك٦تا سبق يتضح الدكر الفعاؿ لبلسًتخاء كالفعالية الذاتية يف اٟتد من قلق 
ية الذاتية يف عبلج دراسة تناكلت االسًتخاء كالفعال -يف حدكد علمو -التحدث أماـ اآلخرين، كمع ذلك َف ٬تد الباحث

 قلق التحدث أماـ اآلخرين، فضبلن عن ندرة األدب النظرم العري حو٢تا،  كىو ما ٖتاكؿ الدراسة اٟتالية ٖتقيقو. 
مشكلة الدراسة:

أتسيسنا على ما سبق عرضو يف ا١تقدمة يتبُت لنا أف قلق التحدث أماـ اآلخرين ٯتثل معاانة للفرد تًتؾ آاثران سلبية
ى جوانب شخصيتو كافةن، كتشعره ابلتوتر كا٠تجل كفقد الثقة ابلنفس كا٩تفاض تقدير الذات، كٓتاصةو لدم طبلبعل

حيث يغلب ظهور قلق التحدث أماـ اآلخرين لديهم،  إضافة إُف ما يف برامج عبلج قلق التحدث أماـ  ا١تدارس الثانوية،
  ,Warren):يتفق مع نتائج دراسة كلو من اآلخرين من قصور، يتمثل يف ضعف استمرار أثرىا، كىذا

2011;Runne,et al., 2012; Ritter, 2013:1101-1105))،)  كمن مث تبدك ضركرة العمل علي اٟتد من قلق
التحدث أماـ اآلخرين بتدخبلت غَت تقليدية، كإدخاؿ فنيات حديثة تعمل على زايدة فعالية برامج االسًتخاء، كلعل 

 Katula,2000):اء ٖتقق ذلك كىذا يتفق مع نتائج دراسة كلو منفعالية الذات كاالسًتخ

;Bodin&Martinsen,2004; Haworth et .al,2009; Trinity,2012; Chen et al.,2016)  اليت أشارت
يف نتائجها إُف أسلوب االسًتخاء كالفعالية الذاتية لو أثر يف خفض قلق التحدث أماـ األخرين، كعليو تتمثل مشكلة 

اسة اٟتالية يف التساؤالت التالية:الدر 
ىػػػل ٮتتلػػػف متوسػػػطو رتػػػب درجػػػات قلػػػق التحػػػدث أمػػػاـ اآلخػػػرين للمجموعػػػة التجريبيػػػة األكُف )االسػػػًتخاء كالفعاليػػػة  -ُ

الذاتية(، كالتجريبية الثانية )االسًتخاء فقط( كاجملموعة الضابطة يف القياس البعدم؟ 
أمػػػاـ اآلخػػػرين للمجموعػػػة التجريبيػػػة األكُف )االسػػػًتخاء كالفعاليػػػة ىػػػل ٮتتلػػػف متوسػػػطو رتػػػب درجػػػات قلػػػق التحػػػدث  -ِ

الذاتية( يف القياسُت القبلي كالبعدم؟ 
ىػػػل ٮتتلػػػف متوسػػػطو رتػػػب درجػػػات قلػػػق التحػػػدث أمػػػاـ اآلخػػػرين للمجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة )االسػػػًتخاء فقػػػط( يف -ّ

القياسُت القبلي كالبعدم؟

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م

http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Orozco,+Ashlee+Brooke/$N?accountid=142908
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حػػػدث أمػػػاـ اآلخػػػرين للمجموعػػػة التجريبيػػػة األكُف )االسػػػًتخاء كالفعاليػػػة ىػػػل ٮتتلػػػف متوسػػػطو رتػػػب درجػػػات قلػػػق الت-ْ
الذاتية(يف القياسُت البعدم كالتتبعي؟

ىػػػل ٮتتلػػػف متوسػػػطو رتػػػب درجػػػات قلػػػق التحػػػدث أمػػػاـ اآلخػػػرين للمجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة )االسػػػًتخاء فقػػػط( يف -ٓ
القياسُت البعدم كالتتبعي؟

التحدث أماـ اآلخرين للمجموعة التجريبية األكُف )االسًتخاء كالفعالية الذاتية(  ىل ٮتتلف متوسطو رتب درجات قلق-ٔ
كاجملموعة الثانية )االسًتخاء فقط( يف القياس التتبعي؟

أىداف الدراسة:
ىػػدفت الدراسػػة اٟتاليػػة إُف معرفػػة مػػدل فعاليػػة بػػرانمج لبلسػػًتخاء مػػع كبػػدكف كفعاليػػة الػػذات يف ٖتسػػُت حػػاالت قلػػق      
ث أماـ اآلخرين لدل عينة من تبلميذ ا١ترحلة الثانوية.التحد

أمهية الدراسة:
تتضح أ٫تية الدراسة اٟتالية يف ما يلي:       

اكؿ ىػػذه الدراسػػة التغلػػب علػػي بعػػض جوانػػب القصػػور يف بػػرامج التػػدخل كالتػػدريب التقليديػػة لقلػػق التحػػدث أمػػاـٖتػػ -1
انتهائها كظهور اضطراب القلق اثنية.كا١تتمثلة يف ضعف استمرارية أثرىا بعد ، اآلخرين

ما تقدمة من  مقياس "قلق التحدث أماـ اآلخرين"، كٯتكن أف تفيد يف تشخيص قلق التحدث. -2
أ٫تية ا١ترحلة ك٢تذه كالتكامل اإلنساين، كالنضج الرشد مرحلة إُف الطفولة من انتقاؿ مرحلة الثانوم التعليم مرحلة تعد -3

، ك١تػا ٢تػا مػن لػدل تبلميػذ ا١ترحلػة الثانويػةاهتم. حيػث يشػيع انتشػار قلػق التحػدث شخصي صقل كيف حياهتم يف كبَتة
آاثر سلبية علي توافقهم النفسي كاالجتماعي كالدراسي ٯتكن أف تسهم الدراسة يف اٟتد منو.

ولعلػػى ا١تسػػت يف عػػبلج قلػػق التحػػدث أمػػاـ اآلخػػرين الفعاليػػة الذاتيػػة  غيػػاب الدراسػػات الػػيت تناكلػػت االسػػًتخاء مػػع -4
يف حدكد علم الباحث. -العري

مصطلحات الدراسة:
(Relaxation) االسًتخاء:
يعرؼ أنو: انسحاب مؤقت كمتعمػد مػن النشػاط يسػمح إبعػادة الشػحن  لبلسػتفادة الكاملػة مػن الطاقػات البدنيػة         

ؿ اٟتػػػػػػػػواس )مشػػػػػػػػوف، كالعقليػػػػػػػػة كاالنفعاليػػػػػػػػة كيتميػػػػػػػػز االسػػػػػػػػًتخاء بغيػػػػػػػػاب التػػػػػػػػوتر كالنشػػػػػػػػاط فػػػػػػػػًتة مػػػػػػػػن السػػػػػػػػكوف كإغفػػػػػػػػا
Hubbard, 2015) :25؛ََِِ،ُٖٔإٝتاعيل،

كيعرفو الباحث أنو: أسلوب سلوكي يستخدـ  بوصفو أحد الطػرؽ العبلجيػة ١تواجهػة قلػق التحػدث أمػاـ اآلخػرين مػن      
ا١تشػػػاعر  خػػبلؿ قيػػػاـ الفػػػرد أبحػػػداث انقبػػػاض كاسػػػًتخاء يف اجملموعػػات العضػػػلية ا١تختلفػػػة يف اٞتسػػػم ابلتعاقػػػب كاالنتبػػػاه إُف

ا١تختلفة اليت ٭تس هبا نتيجة لذلك.
الربانمج التدرييب لالسًتخاء

يقصد بو: ٣تموعة التمرينات اليت هتدؼ إُف اٟتد مػن قلػق التحػدث أمػاـ االخػرين الػذل يتعػرض ٢تػا طػبلب ا١ترحلػة        
الثانوية نتيجة الضغوط الكثَتة اليت تقع عليهم.

(Breath Exercises) سبرينات التنفس:
إحدل الطرؽ ا١تستخدمة يف مواجهة قلق التحدث عن طريق أخذ نفس عميق مث خفض سرعة التنفس. 
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(Self-Efficacy)الفعالية الذاتية: 
كسػػػيط معػػػريف للسػػػلوؾ يتعلػػػػق بتقيػػػيم الفػػػرد لقدرتػػػػو علػػػى ٖتسػػػُت مسػػػػتول معػػػُت مػػػن اإل٧تػػػػاز كلقدرتػػػو علػػػى الػػػػتحكم      

 ;Davis-McShan, 2015:28-29).ددة تػرتبط بسػلوؾ ٤تػدد يف موقػف ٤تػددابألحداث، كتقػاس ابعتبارىػا توقعػات ٤تػ

Delk, 2016:10-11)

كيعرفها الباحث: أهنا معتقدات ٯتتلكها الفرد ٖتدد قدرتو على أداء السلوؾ كتوجيهو؛ ٦تا ينعكس على األنشطة اليت يقـو 
 هبا، كالكيفية اليت يتعامل معها يف ا١تواقف اليت تواجهو يف اٟتياة.

 برانمج الفعالية الذاتية:
يعرفها الباحث أهنا مقدار التحسػن الػػذم ٖتدثػػو فعاليػة الػذات مػن خػبلؿ تطبيػق بػرانمج تػدرييب قػائم علػى اسػتخداـ       

اإلجػراءات كاألسػاليب السػيكولوجية القائمػػة علػػى اسػػتخداـ الفنيػػػات ا١تعرفيػة كاالنفعاليػة كالسػلوكية الػػيت تسػتند علػى نظريػػة 
كفػػػق ضػػػوابط اسػػًتاتيجية معينػػة لػػػدل عينػػة مػػن طػػبلب ا١ترحلػػة الثانويػػة، هبػػدؼ (Bandura) االجتمػػاعي لبانػػدكرا  الػػتعلم

خفػػض مظػػاىر قلػػق التحػػدث أمػػاـ األخػػرين، كتقػػاس ىػػذه الفعاليػػة مػػن خػػبلؿ القيػػػاس البعػػػدم ١تقيػػػاس قلػػق التحػػدث أمػػاـ 
األخرين.

 Public Speaking Anxiety))قلق التحدث أمام اآلخرين: 
كيعرؼ أنو: أحد مظاىر القلق االجتماعي ففيو ٮتشى الشخص أف ٮتط  يف اٟتديث أك يتكلم بطريقة غَت الئقة         

أك يفسر كبلمو بشكل خاط  أك يتلعثم يف أثناء الكبلـ أك ال يستطيع االستمرار يف الكبلـ أك اإلجابة عن األسئلة 
(Johnson,2012:5., Sophie et al.,2016:78.)

أماـ ٣تموعة من الناس يف ا١تناسبات أك قاعات الدرس أك  التحدث من الطالب كتردده الباحث أنو خوؼ كيعرفو        
إُف ٕتنب  يؤدم بو التقدـ إللقاء كلمة، كيف ا١تواقف اليت يشعر فيها الشخص أنو ٖتت ا١تبلحظة كأف الكل ينظر إليو؛ ٦تا

اٞتمهور. مواجهة إُف ٖتتاج اليت األنشطةك  ا١تدرسية الكبلـ داخل الصف كاإلذاعة
كيعرؼ إجرائينا أنو الدرجة اليت ٭تصل عليها الطالب يف مقياس قلق التحدث أماـ اآلخرين ا١تستخدـ يف الدراسة  
اٟتالية.

 (Students Secondary) :طالب ادلرحلة الثانوية
ة منتظمة يف ا١ترحلة الثانوية يف ا١تدارس اٟتكومية التابعة كيقصد هبم يف ىذه الدراسة: الطبلب الذين يدرسوف بصور     

(، كىى ا١ترحلة الدراسية اليت تعد ُّْٖ/ ُّْٕلوزارة الًتبية كالتعليم ٔتنطقة الطائف التعليمية خبلؿ العاـ الدراسي )
( عامنا.ُٖ-ُٓن )حلقة الوصل بُت ا١ترحلتُت ا١تتوسطة كاٞتامعية كمدة الدراسة فيها ثبلث سنوات كتكوف أعمارىم م

اإلطار النظري:
 أواًل: االسًتخاء

يعد االسًتخاء حالة ٗتلو من التوتر كالصراعات الداخلية ك مشاعر القلق كالغضب كا٠توؼ ا١تزعج كتتصف اب٢تدكء        
(Johnson,2012:25.)  فاالسًتخاء توقف كامل لكل االنقباضات كالتقلصات العضلية ا١تصاحبة للقلق

(. فهو مهارة نفسية كعقلية البد أف تعلم كتكتسب شاهنا يف ذلك شأف ا١تهارات اٟتركية ُٓٓ: ُّٗٗ)إبراىيم،
(. ُِٔ: ََِِ)عبلكم،
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أنواع االسًتخاء:
ينقسم االسًتخاء إُف نوعُت ٫تا: االسًتخاء العضلي، كاالسًتخاء العقلي، كيتضمن االسًتخاء العضلي أنواعنا   
 Kruse, 2012:10-11; Esther& Dubem,2013; Kushner., Maurer., Thuras., Donahue et)كثَتة

al. 2013:18) ، ،منها: االسًتخاء العميق، كاالسًتخاء ا١توجز، كاالسًتخاء ا١تتدرج، كاالسًتخاء العصيب العضلي
االسًتخاء العقلي  (.  أماََِِ:ِٕٕكاالسًتخاء ا١تتباين، كاالسًتخاء السريع، االسًتخاء ا١تصغر)اٟتويلة،عبد ا٠تالق،

 ,.Zullino et al) فيأيت دكره بعد االنتهاء من التدريب على االسًتخاء العضلي،  كمن مث يسهم يف خفض التوتر العقلي

 2015:70; .Hubbard ,  2015:25)

تكمن يف خفض مستوايت الضغط كالقلق، كخفض مستول النشاط  أمهية التدريب على مهارات االسًتخاء:        
ضلي كالقدرة على ضبط مستول االستثارة االنفعالية، كالوصوؿ إُف مستوايت عالية من الشعور ابلراحة النفسية كا٢تدكء الع

كالطمأنينة،  كاكتساب االنفعاالت اإل٬تابية السارة كالقدرة على التحكم يف االستجاابت البيولوجية مثل: معدؿ ضرابت 
.(ُِٕ: ََِِ؛ عبلكم،َُٗ: ََُِاٟتيوية )اٟتورم، كذنوف، ستجاابتاال من القلب، أك درجة حرارة اٞتسم كغَتىا

(Self-Efficacy)اثنًيا: الفعالية الذاتية 

٘تثل الفعالية أحكاـ الفرد كمعتقداتو حوؿ الذات حيث ٖتتول على توقعات ذاتية حوؿ الفرد يف التغلب على        
عن ذاتو كمدل قدرتو على التحكم يف معطيات البيئة من  مواقف كمهمات ٥تتلفة بصورة انجحة تعكس معتقدات الفرد

.Bandura, 1997: 3))خبلؿ أفعالو، كالوسائل التكيفية اليت يقـو هبا 
 :الذاتية الفعالية دلفهوم النظري األساس
الجتماعي أكؿ مرة إُف مفهـو الفعالية الذاتية يف كتابة ا١توسـو بنظرية التعلم ا ((Bandura,1977أشار ابندكرا       

(.(Social Cognitive Theory أيدت أْتاث ابندكرا فقد (Bandura)  يف نظرية التعلم االجتماعي فكرتو القائلة
ابستطاعة الناس تعلم السلوؾ اٞتديد ٔتشاىدة اآلخرين يقوموف ٔتمارسة ىذا السلوؾ يف موقف اجتماعي، كمن مث ٤تاكاة 

     سلوكهم

(Bandura,1977,1991,1993;Alden.,Bieling&Wallace,1994:279;Dozois&Westra,2005:16

60.;  Runne,2012:1-4)

 :يلي فيما تتمثل الذاتية الفعالية مصادر
 بطريقة الفرد يكتسبها اليت ا٠تربات على تعتمد :Performance Accomplishment)) األدائية اإل٧تازات -
 الشعور ىذا يقل الفشل تكرار كعند الذاتية، ابلفعالية شعوره يزيد معينة أعماؿ يف الفرد ٧تاح فتكرار شرة،مبا

(Bandura, 1994: 71;Bandura, 1997:23).

 هبا يقـو بنشاطات إ١تامو خبلؿ من الفرد يكتسبها اليت ا١تعلومات كىى: ((Vicarious Experienceالبديلة ا٠تربة - 
 تزيد الذاتية كفاءتو فإف ما شيءو  يف ينجحوف اآلخركف الفرد يرل فعندما اآلخرين، كبُت نفسو بُت يقارف ردالف اآلخركف،
. صحيح كالعكس أيضنا،

 (Bandura, 1977,1991, 1993; Alden et al., 1994:279 )

 معينة ٓتربات اقتناعو قطري عن الفرد يكتسبها اليت ا١تعلومات إُف تشَت: Verbal Persuasion)) اللفظي اإلقناع -
 Dozois).)   الذاتية الفعالية ٗتفض السلبية االٕتاىات أف حُت يف الذاتية الفعالية تزيد اإل٬تابية فاالٕتاىات لآلخرين،

& Westra, 2005
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 على سلبنا يؤثر الشديد فاالنفعاؿ: (Psychological and Physiolgical State) كالفسيولوجية النفسية اٟتالة - 
 الذاتية الفعالية رفع كابلتاِف  األداء، مستول ٖتسُت على ا١تتوسطة االنفعالية االستثارة تعمل حُت يف الذاتية، الفعالية

(Bandura,2006:310;Runne,2012:4; .Corey,2014.,31; Ledet,2015:28) 
 اثلثًا: القلق االجتماعي )قلق التحدث أمام اآلخرين(

 :DSM-V, 2013) النفسية لبلضطراابت ا٠تامس كاإلحصائي التشخيصي للدليل طبقنا عياالجتما القلق ييعرؼ 

قلق كيعد االجتماعية، ا١تواقف من أكثر أك كاحد موقف يف الفرد يظهره كمستمر ملحوظ خوؼ أنو على (202-203
 غَت بطريقة يتكلم كأ اٟتديث يف ٮتط  أف الشخص ٮتشى ففيو االجتماعي، القلق مظاىر أحد اآلخرين أماـ التحدث
 عن اإلجابة أك الكبلـ، يف االستمرار يستطيع ال أك الكبلـ، أثناء يف يتلعثم أك خطأ، بشكلو  كبلمو يفسر أك الئقة

 عما اإلفصاح على قدرهتم عدـ من اآلخرين أماـ التحدث قلق ذكك األفراد فيعاىن(. Johnson,2012:18) األسئلة
 الشعور عليو يًتتب ما كىو سلبية، بصورة سيقيموهنم اآلخرين أف االعتقاد عن فضبلن   مواقفهم، عن اإلعبلف أك بداخلهم
 ا١تواقف ٕتنب إُف يؤدل ٦تا اآلخرين؛ مبلحظة ٤تل  الوقوع من كا٠توؼ ،(Ritter et al., 2013:1105) ابلتوتر

(.ُُٔ: ََِّعكاشة،) االجتماعية
 :االجتماعي القلق مظاىر

 يف ا١تشاركة يف كالًتدد الكبلـ، يف كالتلعثم الغرابء، حضور يف كالكبلـ التحدث قلق يف لكيتمث: السلوكي ا١تظهر -  
 يكوف أف من كا٠توؼ االجتماعية، ا١تواقف من ا٢تركب كسلوؾ االجتماعية، ا١تناسبات يف كاٟتديث اٞتماعية، األنشطة
 (Johnson, .2012:17; Bartholomay,2015:8).اآلخرين من مبلحظو موضوع

 البلإرادم، كاالرتعاش كاٟتلق، الفم يف كجفاؼ كالوجو، كالكفُت اليدين يف زائد عرؽ يف كيتمثل: الفسيولوجي ا١تظهر -  
 الشهية كضعف الدـ ضغط كارتفاع كالصداع كالتعب ا١تعدة، يف كمشاكل القلب، دقات يف كزايدة  التنفس، كاضطراابت

).ُُِٔ: َُِِكجرادات، شاىُت،)
 كالقلق عنو اآلخركف يعتقده كما للقلق ا١تثَتة االجتماعية للمواقف كا١تتكرر ا١تستمر التفكَت يف كيتمثل: معريف مظهر -    
(.َُِّ:ُٖحجازم،) األخطاء إرتكاب من الدائم

 االجتماعي التوافق كسوء كاإلنتاج العمل على القدرة كضعف كالتشاـؤ ا١ترض كتوىم الًتكيز ضعف: النفسية األعراض - 
Sophie et al., 2016:79).). كا١تهٍت

:االجتماعي القلق أسباب
ا دكرنا كالبيئة الوراثة تؤدم   كالرفض ابلًتدد كالشعور ا٠توؼ فيصبح  األبناء، لدل االجتماعي القلق نشأة يف كبَتن
 ,.Juster., Heimberg) ا١تواقف يف القرار اٗتاذ على القدرة كعدـ كالضيق كالغضب، كالتوتر، ابلنفس، الثقة كضعف

Frost., Holt., Mattia & Faccenda 1996:403-410; Nelson, 2001:6-10)، مواجهة على القدرة كعدـ 
 .االنسحاي السلوؾ من أ٪تاط إُف ذلك يؤدل مث كمن اآلخرين، مع التفاعل تتطلب اليت ا١تواقف

 (Botella, C., Hofmann, G., Moscovitch, D,2004:825; Rodebaugh & 

Chambless,2004:810)، كمنها اآلخرين أماـ التحدث من ا٠توؼ استثارة يف كبَتنا دكرنا الفرد خصائص تؤدم كما
(Glashouwer  et .al.,2013:263)  الذاتية لفعاليتو الفرد إدراؾ ضعف
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 State كحالة القلق عليو كيطلق بزكالو كيزكؿ معُت ٔتوقف مرتبطنا كيكوف بو نشعر الذم القلق ىناؾ: القلق أنواع 

anxiety، القلق عليو كيطلق الفرد شخصية يف نسبينا اثبتة استجابة أساليب إُف كيشَت للقلق ابالستعداد ا١تتعلق كالقلق 
.((Trait anxiety  Rhodes, 2015:19; Collins,2016:35; Shebuski, 2016:31 كسمة

 الثانوية ادلرحلة لطالب ةالذاتي والفعالية اآلخرين أمام التحدث قلق بني العالقة
 ,Bandura)ابندكرا لنظرية طبقنا النتائج كفعالية التوقع، فعالية: ٫تا عنصرين من الذاتية الفعالية تتألف        

1977,1991,1993; Shebuski, 2016:10)، على بقدرتو الفرد إبدراؾ تتعلق فهي  التوقع بفعالية يتعلق كفيما 
 كىى متوقعة فعالية اآلخرين مع فالتواصل  السلوؾ، هبذا للقياـ منو ا١تطلوب اٞتهد مقدار ديدكٖت ٤تدد، سلوؾ أبداء القياـ
 ىو ا١تطلوب الرد على كاٟتصوؿ ا١تهارة تلك تنفيذ على القدرة كيف لو، ينظركف ككيف اآلخرين مع ٟتديثة الفرد تصور تعٌت
 كالقلق كاالرتباؾ كالضيق االنزعاج مشاعر من عليها ًتتبي كما اآلخرين أماـ التحدث من ا٠توؼ فمشاعر. النتيجة فعالية

 عالينا إحساسنا ٯتتلكوف الذين فاألفراد. (Sophie et al., 2016:79) الذاتية الفعالية على توثر االجتماعي كاالنسحاب
 يعزكف فإهنم الذاتية الفعالية يف متدف إحساس لديهم الذين األفراد أمَّا الذاتية، قدراهتم إُف ٧تاحهم يعززكف الذاتية ابلفعالية
 اب٩تفاض االجتماعي القلق يرتبط ،كما.(Dozois & Westra, 2005:1667)القدرات امتبلؾ عدـ إُف فشلهم
 Ayeni).الذات تقدير كا٩تفاض مهاراتو من التقليل كإُف ذاتو عن سلبية أراء يبدم اجتماعينا القلق فالفرد الذاتية، الفعالية

et al., 2012:177;Ranta, et al., 2014:252) 
:سابقة دراسات

 :الذاتية والفعالية اآلخرين أمام التحدث قلق بني العالقة تناولت دراسات: األول احملور
 اآلخرين أماـ التحدث قلق خفض يف تدرييب برانمج أثر عن الكشف ىدفت( Santos et al.,2012) دراسة      
 فعالية عن الدراسة نتائج كأثبتت اٞتامعة، طبلب من( ُٖٓ) قوامها عينة على الدراسة طيبقت الذاتية، الفعالية كٖتسُت
 .الطبلب لدل األكادٯتي األداء كٖتسُت الذاتية، الفعالية كٖتسُت  االجتماعي، القلق حدة خفض يف الربانمج
 أماـ لتحدثا قلق) االجتماعي القلق اضطراب بُت العبلقة عن الكشف ىدفت Kley et al.,2012)) دراسة      
 الطبلب من( ِْ) قوامها عينة على الدراسة كطيبقت الذاتية، كالفعالية السبلمة كسلوكيات السليب كالتفكَت ،( اآلخرين
 الذاتية كالفعالية االجتماعي القلق بُت عبلقة كجود الدراسة نتائج كأثبتت سنة،( ُّ-ٖ) بُت ما أعمارىم تراكحت
 .السليب كالتفكَت
 التحدث قلق) االجتماعي القلق اضطراب بُت العبلقة عن الكشف ىدفت (Glashouwer et al.,2013) دراسة     
 عبلقة كجود الدراسة نتائج كأثبتت الطبلب، من( ُُْ) قوامها عينة على الدراسة طبقت الذاتية، كالفعالية( اآلخرين أماـ
 الذاتية الفعالية ا٩تفضت الفرد لدل االجتماعي لقالق زاد فكلما الطبلب لدل الذاتية كالفعالية  االجتماعي القلق بُت
 .لديو
 أماـ التحدث قلق) االجتماعي القلق اضطراب بُت العبلقة عن الكشف ىدفت( Ritter et al.,2013) دراسة

 كجود الدراسة نتائج كأثبتت الطبلب، من( ٕٓ) قوامها عينة على الدراسة طبقت كاالكتئاب، الذاتية كالفعالية( اآلخرين
 لدل الذاتية كالفعالية االجتماعي القلق بُت عكسية عبلقة ككجود كاالكتئاب، االجتماعي القلق بُت إ٬تابية بلقةع

.الطبلب
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 التحدث قلق) االجتماعي القلق اضطراب بُت العبلقة عن الكشف ىدفت( Moscovitch et al.,2013) دراسة    
 قوامها عينة على الدراسة كطبقت اٞتامعيُت، الطبلب لدل سلبيةال تالذا كصورة االجتماعية كالكفاءة( اآلخرين أماـ
 ككجود السلبية، الذات كصورة االجتماعي القلق بُت إ٬تابية عبلقة كجود الدراسة نتائج كأثبتت الطبلب، من( ُْٗ)

 .الطبلب لدل االجتماعية كالكفاءة االجتماعي القلق بُت عكسية عبلقة
 فيلدينغ جامعة طبلب لدل كالقلق الذاتية الرعاية بُت العبلقة عن الكشف تىدفOrozco,2015) ) دراسة       
 الفعالية بُت عكسية عبلقة كجود الدراسة نتائج كأثبتت جامعينا، طالبنا( ُُٔ) قوامها عينة على الدراسة طبقت العليا،
 .لديو الذاتية الفعالية ا٩تفضت الفرد لدل القلق زاد فكلما كالقلق، الذاتية

 طبقت الطبلب، لدل االجتماعي كالقلق  الذاتية الفعالية بُت العبلقة عن الكشف ىدفت( Lee, 2015) دراسة
 كالقلق الذاتية الفعالية بُت عكسية عبلقة كجود الدراسة نتائج كأثبتت جامعينا، طالبنا( ُٕٗ) قوامها عينة على الدراسة

 .لديو الذاتية الفعالية ا٩تفضت الفرد لدل االجتماعي القلق زاد فكلما االجتماعي
 من عينة لدل القلق خفض يف  الذاتية الفعالية أثر عن الكشف الدراسة ىدفت  (Bates, 2016) دراسة
 ١تدة الربانمج عليهم طبق عامنا( ُٖ) فوؽ أعمارىم( ّ) قوامها عينة على الدراسة طبقت اإلشارة، لغة تعلم يف ا١تشاركُت

.القلق مستول خفض يف الذاتية الفعالية برانمج فعالية الدراسة نتائج أكدت أسابيع، ثبلثة
 :اآلخرين أمام التحدث قلق خفض ىف االسًتخاء تناولت دراسات: الثاين احملور
 الدراسة طبقت القلق، خفض يف االسًتخاء على التدريب فعالية عن الكشف ىدفت( Kruse, 2012) دراسة     
،( 93) قوامها عينة على  .القلق اضطراابت عبلج يف االسًتخاء على التدريب فعالية الدراسة نتائج أكدت طفبلن
 العبلج كإسًتاتيجية االسًتخاء على التدريب فعالية عن الكشف ىدفت( Esther  & Dubem,2013) دراسة     
 عمارىمأ تراكحت الثانوية ا١تدارس طبلب من( ِْ) قوامها عينة على الدراسة طبقت.كاالكتئاب القلق خفض يف ا١تعريف
 التحصيل كزايدة كاالكتئاب القلق اضطراابت عبلج يف االسًتخاء فعالية الدراسة نتائج أكدت عامنا،( ُٗ/ُّ) بُت

 .الدراسي
 القلق خفض يف االسًتخاء على التدريب فعالية عن الكشف ىدفت( Zullino et al., 2015) دراسة      

 االسًتخاء على التدريب فعالية الدراسة نتائج أكدت كاالكتئاب، القلق مرضى من عينة على الدراسة طبقت كاالكتئاب،
 .كاالكتئاب القلق اضطراابت عبلج يف

 التحصيل كٖتسُت القلق، خفض يف كاالسًتخاء ٦تارسة فعالية عن الكشف ىدفت( Dolton, 2015) دراسة       
 كاإلانث الذكور من طالبنا( ٗٗ) قوامها عينة على الدراسة طبقت كبنات، بنُت االبتدائية ا١ترحلة طبلب لدل األكادٯتي

 ا١تستول كٖتسُت القلق خفض يف التدرييب الربانمج فعالية الدراسة نتائج أكدت ،(ُِ-ٕ)  بُت أعمارىم تًتاكح الذين
 .الطبلب لدل األكادٯتي
 كٖتسُت التوترك  القلق خفض يف االسًتخاء على التدريب فعالية عن الكشف ىدفت  (Hubbard,2015)دراسة       
 جامعينا، طالبنا( ُِٖ)قوامها عينة على الدراسة ،طبقت أكغسطُت القديس جامعة طبلب لدل االكادٯتي كاألداء الذاكرة
 طبلب لدل  األكادٯتي كاألداء الذاكرة كٖتسُت القلق حدة خفض يف االسًتخاء برانمج فعالية الدراسة نتائج أكدت
 .اٞتامعة
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 لدل القلق حدة خفض يف االسًتخاء ٦تارسة فعالية عن للكشف الدراسة ىدفت (Nguyen, 2016) دراسة       
 إُف تقسيمهم مت االانث من( ُٖ) من الدراسة عينة تكونت كالرايضيات، كالعلـو ا٢تندسة كلية طالبات من عينة

 االسًتخاء على القائم تدرييبال الربانمج تطبيق كبعد ضابطة،( َُ) عددىا كالثانية( ٖ) كعددىا ٕتريبية االكُف ٣تموعتُت
.إلانث لدل القلق مستول خفض يف االسًتخاء فعالية الدراسة نتائج أكدت التجريبية اجملموعة أفراد لدل
 :اآلخرين أمام التحدث قلق خفض ىف االسًتخاء الذاتية الفعالية تناولت دراسات: الثالث احملو
 القلق خفض يف الذاتية كالفعالية الرايضية للتدريبات برانمج فعالية عن الكشف ىدفت  (Katula,2000)دراسة      
 األنشطة برانمج عليها طبق عامنا،( ٕٓ-َٔ) بُت ما اعمارىم تراكحت السن كبار ا١تسنُت من عينة على الدراسة طبقت
 .ا١تزاج كٖتسُت القلق  اضطراابت خفض الدراسة نتائج كأثبتت الذاتية كالفعالية الرايضية
 يف الذاتية كالفعالية الرايضية للتدريبات برانمج فعالية عن الكشف ىدفت (Bodin&Martinsen,2004)سةدرا       
 األكُف ٣تموعتُت، إُف تقسيمهم مت ا١تراىقُت من( ْٓ) قوامها عينة على الدراسة طبقت الكبلـ، قلق كخفض ا١تزاج ٖتسُت
 نتائج أسفرت الذاتية، كالفعالية الرايضية األنشطة برانمج يهاعل طبق كالثانية فقط، الرايضية األنشطة برانمج عليها طبق

 القلق  اضطراابت خفض حيث من أفضل كانت( ذاتية كفعالية رايضي نشاط) الثانية التجريبية اجملموعة عن الدراسة
 . ا١تزاج كٖتسُت

 ايضيةالر  األنشطة ٦تارسة فعالية عن الكشف ىدفت(Haworth., Young., Thornton,2009)  دراسة
 من( ْٓ)قوامها عينة على الدراسة طبقت اٟتياة، كنوعية ا١تزاج كٖتسُت القلق اضطراابت خفض يف الذاتية كالفعالية
 الرايضي النشاط تطبيق مت أكُف ٕتريبية ٣تموعة ٣تموعتُت، إُف العينة تقسيم كمت ا١تكتسبة، العصبية األمراض ذكل ا١ترضى
 أسفرت متتالية، أسابيع أربعة ١تدة التطبيق ككاف الذاتية، الفعالية مع الرايضي النشاط يقتطب مت اثنية ٕتريبية ك٣تموعة فقط،
 االضطراابت خفض حيث من أفضل كانت( ذاتية كفعالية رايضي نشاط) الثانية التجريبية اجملموعة عن الدراسة نتائج
 .اٟتياة كجودة ا١تزاج كٖتسُت اإل٬تاي التغيَت ٨تو االٕتاه كزايدة

 اٟتالة ٖتسُت يف الذاتية كالفعالية الرايضية  األنشطة فعالية عن للكشف الدراسة ىدفت  (Trinity,2012)سةدرا 
 أسفرت يومينا، دقيقة( َٔ) ١تدة أسابيع ٜتسة ١تدة الدراسة طبقت كا١تراىقُت، االطفاؿ لدل القلق كخفض ا١تزاجية
 األطفاؿ لدل القلق مستول كخفض ا١تزاجية اٟتالة ٖتسُت يف ةالذاتي كالفعالية الرايضية التدريبات فعالية عن نتائجها
 .كا١تراىقُت
 يف الذاتية كالفعالية الرايضية للتدريبات برانمج فعالية عن الكشف ىدفت (Chen., Wang., Chiu,2016) دراسة
 ٣تموعة اتا١تمرض من( َٓ)قوامها عينة على الدراسة طبقت ابلتشيك، ا١تمرضات لدل القلق كخفض ا١تزاج ٖتسُت
 اجملموعة لدل ا١تزاج كٖتسُت القلق  اضطراابت خفض عن الدراسة نتائج أسفرت ٕتريبية، ٣تموعة( ْٗ)ك ضابطة
.التجريبية
 :السابقة الدراسات علي عام تعقيب

 أساليب معها دمج ،دكف األخرين أماـ التحدث قلق عبلج يف كحدىا الذات فعالية إِف الدراسات نتائج أشارت -ُ
 ;Santos et al.,2012; Kley et al.,2012; Ritter et al.,2013):من كلو  دراسة كمنها أخرل،

Glashouwer et al.,2013; Moscovitch et al.,2013; Orozco,2015; Lee, 2015; Bates, 2016) .
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 كٯتنػػػع االخػػػرين أمػػػاـ التحػػػدث قلػػػق مػػػن ٭تػػػد كاالسػػػًتخاء الػػػذات، فعاليػػػة بػػػُت اٞتمػػػع أف إُف الدراسػػػات نتػػػائج أشػػػارت -ِ
 ;Katula,2000; Bodin&Martinsen,2004):مػن كػل دراسػة مثػل ابالسػًتخاء، مقارنػة اثنيػة، إليهػا االنتكاسػة

Haworth et al,2009; .Trinity,2012 ;Chen et al.,2016)  

 ٦تا - اٟتالية لدراسةا عينة عمر – الثانوية ا١تدرسة عمر يف ا١تراىقُت على الدراسات من عديدو  يف الذات فعالية طبقت -ّ
 Bodin&Martinsen,2004; Santos et):من كلو  دراسة ،مثل العمرية الفئة ٢تذه األسلوب ىذا مناسبة يؤكد

al.,2012; Esther  & Dubem,2013; Moscovitch et al.,2013; Ritter et al.,2013; Glashouwer 

et al.,2013; Orozco,2015; Hubbard,2015; Bates, 2016; Nguyen, 2016) مع استخدمت كما 
 ;Kley et al.,2012;Kruse, 2012; Esther  & .Dubem,2013): دراسة مثل كا١تتوسطة االبتدائية ا١ترحلة ىف أطفاؿ

Dolton, 2015)  دراسة مثل الدراسات ابقي يف السن كبار علي طيبقت أهنا عن ،فضبلن: .(Katula,2000) 
( ُْٗ-ٕ) بُت غالبيتها ،كتراكحت كاالسًتخاء الذات، فعالية عليها طيبقت اليت يبيةالتجر  العينات عدد تباين كما -ْ

 يف ،كما فردنا( ُٕٗ) إُف ارتفعت حُت يف ، Bates, 2016)) دراسة يف ،كما( ّ)إُف  عددىا ا٩تفض حُت يف فردنا،
 (.Lee, 2015) دراسة

 مػػن االنتهػػاء بعػػد الػػذات فعاليػػة بػػرانمج يبػػدأ ْتيػػث الػػذات فعاليػػة مػػع التػػدرييب الػػربانمج بػػُت الدراسػػات بعػػض ٚتعػػت -ٓ
 Katula,2000):مػػػػػػػن كػػػػػػػلو  دراسػػػػػػػة كمنهػػػػػػػا األخػػػػػػػرين، مػػػػػػػع التحػػػػػػػدث قلػػػػػػػق لعػػػػػػػبلج التػػػػػػػدرييب الػػػػػػػربانمج

;Bodin&Martinsen,2004; Haworth et .al,2009; Trinity,2012; Chen et al.,2016) ، حػُت يف 
 ;Kruse, 2012; Esther  & Dubem,2013:مػن كػلو  سػةدرا كمنهػا فقػط، ابالسػًتخاء الدراسػات بعػض اكتفػت

Zullino et al.,  2015; Dolton, 2015; .Hubbard,2015; Nguyen, 2016)

 يف االسًتخاء مع الذات فعالية تناكلت اليت العري ا١تستول على  - الباحث علم حدكد يف - الدراسات غابت -ٔ
 .ألخرين أماـ التحدث قلق خفض

 كل كمع نفسو الوقت يف االسًتخاء مع الذات فعالية بُت ٕتمع أهنا يف السابقة الدراسات عن اٟتالية سةالدرا ٗتتلف -ٕ
 استمرارية كمدم األخرين أماـ التحدث قلق حاالت ٖتسُت يف الفاعلية حيث من فقط ابالسًتخاء ذلك كمقارنة جلسة
 فاعلية برانمج طبقت االسًتخاء مع الذات فعالية بُت ٚتعت اليت السابقة الدراسات أف حُت يف ا١تتابعة، خبلؿ ذلك
 للوقوؼ األخرل دكف الربانمج حضركا ٦تن ٣تموعة على كذلك بنجاح لبلسًتخاء التدرييب الربانمج من االنتهاء بعد الذات
 تدريب حضر نٔت مقارنةن  األخرين أماـ التحدث لقلق االنتكاسة كمنع التدرييب الربانمج أثر بقاء يف الذات فعالية دكر علي

 تناكلت اليت ،كتلك فقط التدريبية الربامج تناكلت اليت السابقة الدراسات عن ٗتتلف ابلتاِف أهنا كما فقط، االسًتخاء
 .  فقط الذات فعالية
 الفعالية كبرانمج لبلسًتخاء، التدرييب الربانمج كإعداد الفركض صياغة يف السابقة الدراسات من الباحث كاستفاد -ٖ

. أدكات من البحث يتطلبو كما الذاتية
 الدراسة فروض

 األكُف التجريبية للمجموعة اآلخرين أماـ التحدث قلق درجات رتب متوسطي بُت إحصائينا دالة فركؽ توجد -ُ
 لصاٌف البعدم القياس يف الضابطة كاجملموعة(  فقط االسًتخاء) الثانية التجريبية اجملموعة ،ك(الذات كفعالية االسًتخاء)
.كالثانية األكُف جريبيةالت
 األكُف التجريبية للمجموعة اآلخرين أماـ التحدث قلق درجات رتب متوسطي بُت إحصائينا دالة فركؽ توجد-ِ
.البعدم لصاٌف كالبعدم القبلي القياسُت يف( الذات كفعالية االسًتخاء)
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 الثانية التجريبية للمجموعة يناآلخر  أماـ التحدث قلق درجات رتب متوسطي بُت إحصائينا دالة فركؽ توجد-ّ
.البعدم لصاٌف كالبعدم القبلي القياسُت يف( فقط االسًتخاء)
 األكُف التجريبية للمجموعة اآلخرين أماـ التحدث قلق درجات رتب متوسطي بُت إحصائيان  دالة فركؽ توجد ال-ْ
.كالتتبعي البعدم القياسُت يف(الذات كفعالية االسًتخاء)
 الثانية التجريبية للمجموعة اآلخرين أماـ التحدث قلق درجات رتب متوسطي بُت إحصائيان  دالة فركؽ توجد ال-ٓ
.كالتتبعي البعدم القياسُت يف( فقط االسًتخاء)
 األكُف التجريبية للمجموعة اآلخرين أماـ التحدث قلق درجات رتب متوسطي بُت إحصائيان  دالة فركؽ توجد-ٔ
.األكُف لصاٌف التتبعي القياس يف( فقط االسًتخاء)الثانية جملموعةكا( الذات كفعالية االسًتخاء)

إجـراءات الدراسـة:
 أواًل: منهج الدراسة:

 بوصفو) الذاتية كالفعالية االسًتخاء على التدريب فعالية إُف التعرؼ هبدؼ التجرييب شبو ا١تنهج على الدراسة اعتمدت  
مقارنة سبيل يف ا١تقارف ا١تنهج استخداـ مع( حبعنا متغَتنا بوصفو) اآلخرين ـأما التحدث قلق من اٟتد يف( مستقبلن  متغَتنا
 بفعالية األكُف التجريبية للمجموعة تقدٯتو مت الذم الذاتية، الفعالية جانب إُف االسًتخاء على القائم الربانمج ىذا فعالية
 التصميم على الدراسة تعتمد ذلك كعلى لثانية،ا التجريبية للمجموعة تقدٯتو مت فقط، االسًتخاء على يقـو آخر برانمج
 ،(فقط االسًتخاء) الثانية كالتجريبية ،(الذاتية كالفعالية االسًتخاء) األكُف التجريبية: الثبلثة،كىي اجملموعات ذم التجرييب
.كالضابطة

 اثنًيا: العـيـنة:
 العينة ىذه اختَتت كقد اآلخرين، أماـ تحدثال قلق من يعانوف الذين الثانوية ا١ترحلة طبلب من( ْٖ) على اشتملت   
 التحدث قلق مقياس على منخفضة درجات على حصلوا ٦تن الطائف ٔتدينة الثانوية ا١ترحلة من طالبنا( ِْٗ) بُت من
 قدره ٔتتوسط عامنا(ُٖ-ُٓ) بُت أعمارىم تراكحت لديهم، اآلخرين أماـ التحدث قلق ارتفاع على يدؿ ٦تا ألخرين أماـ
 التجريبية اجملموعة: ىي ٣تموعات ثبلث إُف ابلتساكم تقسيمهم درجة،مت( ٖٕ.ُ)قدره معيارم عاـ،كا٨تراؼ (ِِ.ُٔ)

 اب١ترحلة طالبا( َّ) بعدد االستعانة مت ك طالبنا،( ُٔ)منها ،كل الضابطة كاجملموعة الثانية، التجريبية كاجملموعة األكُف،
 يف ا١تستخدمة لبلختبارات( الثبات ك الصدؽ) العلمية ا١تعامبلت ٟتساب لككذ االستطبلعية الدراسة عينة ليمثلوا الثانوية
 متغَتات يف اجملموعتُت بُت التكافؤ كمت. الدراسة يف ا١تستخدـ الذاتية كالفعالية االسًتخاء برانمج لتجريب كأيضنا البحث،
 -كالذكاء -الزمٍت العمر) يف الثبلثة راسةالد ٣تموعات أفراد ٣تانسة ٘تت كقد ابلنتائج، عبلقة ٢تا تكوف قد اليت الدراسة
 (. اآلخرين أماـ التحدث كقلق

درجات رتب بُت للفركؽ (H) كالز – كركسكاؿ بطريقة التباين ٖتليل نتائج( ُ)جدكؿ
.ابجملانسة ا٠تاصة ا١تتغَتات يف كدالالهتا الثبلث اجملموعات

الداللة وى الداللةمست درجات احلرية 2كا متوسط الرتب العدد اجملموعةادلتغري
قلق التحدث أماـ 

اآلخرين
غَت دالوَْٖ.َُِِْْْٕٔالتجريبية األكِف
ُُْٔالتجريبية الثانية

َٓ.ُِٓٔالضابطة
غَت دالؤٕٔ.ََِّٕٓٓ.ُِّٔالتجريبية األكِفالعمر الزمٍت

ََ.ُِٓٔالتجريبية الثانية

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



 د. س يب عبب ا  ميب                  ف اليت  ز امج جبريبي قا   ع ى الاسترخاء وال  اليت الذاجيت ف  خ ع قلق الخ بر أما  آلاخزي  لبي ػ ب اإلاز لت ال ا ىيت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              122

الداللة وى الداللةمست درجات احلرية 2كا متوسط الرتب العدد اجملموعة ادلتغري
ََ.ُِٓٔالضابطة

غَت دالوٗٗٓ.َُِّٔ.ُٔٓ.ُِْٔالتجريبية األكِفالذكاء
ََ.ُِٔٔالتجريبية الثانية

ْٗ.ُِِٔالضابطة

 الزمٍت، كالعمر اآلخرين، أماـ التحدث قلق درجة يف الثبلثة اجملموعات بُت فركؽ كجود عدـ السابق اٞتدكؿ من يتضح 
.ا١تتغَتات هىذ يف التكافؤ يعٌت ٦تا كالذكاء؛

 :مايلي على احلالية الدراسة أدوات اشتملت: الدراسة أدوات: اثلثًا
.كتقنينو الباحث ترٚتة( McCroskey, 1982)إعداد. اآلخرين أماـ التحدث قلق تقدير قائمة -ُ
الباحث: إعداد. االسًتخائي التدريب برانمج -ِ
 الباحث: إعداد  الذات فعالية برانمج -ّ
 Personal Report of Communication Apprehension ر قلق التحدث أمام األخرينقائمة تقدي -1

(PRCA-24 )Public Speaking Subscale  إعداد(Mccroskey,1982).ترمجة )الباحث( وتقنينو

صممت ىذه القائمة لتشخيص مظاىر الطالب ذل قلق التحدث أماـ اآلخرين اب١ترحلة الثانوية  :ادلقياس وصف       
ىذه القائمة ىى نسخة فرعية معدلة من ا١تقياس األصلي لقياس قلق التحدث أماـ اآلخرين إعداد ك 
(Mccroskey,1977 )( عبارة، مث قاـ كله من ِْا١تكوف من )(Berko et .al.,2004) إبعداد القائمة ا١تعدلة من

خلي للعبارات على معامل كركنباخ بعمل االتساؽ الدا ,Mccroskey1984) )( عبارات، كقاـ ٔا١تقياس االصلى من )
أكافق بشدة، ( للبدائل ا٠تمس اآلتية )ٓ،ْ،ّ،ِ،ُ( كيطبق ىذا االختبار على ا١تراىقُت، كأيخذ درجات)َ.94ىي )
(. كبناءنا عليو تكوف النهايتاف الصغرل كالعظمي لدرجة الفرد على ا١تقياس ٫تاال أكافق بشدة  مًتدد،  ال أكافق، ،أكفق
دؿ ا٩تفاض الدرجة على ارتفاع قلق التحدث أماـ اآلخرين.(، كيَّ-ٔ)

 اخلصائص السيكومًتية للقائمة:
يتمتع ىذا ا١تقياس ٔتعدالت ثبات عالية،  حيث مت حساب معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق ا١تقياس ثبات ادلقياس: 

صل زمٍت قدره أسبوعاف من التطبيق األكؿ، (، كذلك من خبلؿ ا١تراىقُت بفاَّبعد تطبيقو على العينة االستطبلعية )ف= 
(، كىو داؿ ْْٖ.َمث حساب معامل االرتباط بطريقة بَتسوف بُت درجات العينة يف التطبيقُت كقد بلغ معامل الثبات )

(.َُ.َإحصائينا عند مستول)
 بُت رتباطاال معامبلت تراكحت كما الظاىرم، كالصدؽ اكمُت صدؽ بطريقة الصدؽ حسابو مت: ادلقياس صدق
 ٘تتع يدؿ ٦تا ؛(َُ.َ) عند دالة كٚتيعها( ٕٗ.َ-ٖٕ.َ) بُت الداخلي االتساؽ صدؽ يف الكلية كالدرجة األبعاد
 ا١تقياس درجات بُت االرتباط معامل حساب خبلؿ من اك صدؽ حساب مت كما الصدؽ، من عالية بدرجة ا١تقياس
 اآلخرين أماـ التحدث قلق ١تقياس خارجينا ٤تكنا( ََِْ)  شقراأل/ إعداد  اآلخرين أماـ التحدث قلق قائمة كدرجات
 على تطبيقهما بعد بينهما االرتباط معامل حساب كمت ،(McCroskey, 1982) إعداد اٟتالية الدراسة يف ا١تستخدـ

 ٦تا(. َُ.َ)مستول عند إحصائيا دالة كىو ،(ٕٔ.َ) االرتباط معامل بلغ كقد ا١تراىقُت، خبلؿ من االستطبلعية العينة
 .الصدؽ من عالية بدرجة ا١تقياس ٘تتع على يدؿ

:الباحث/ إعداد االسًتخاء برانمج -2
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 خفض يف االسًتخاء على التدريب برامج تناكلت اليت السابقة الدراسات من عرضو مت كما النظرم، اإلطار ضوء يف 
:ذلك بياف يلي كفيما كلية،األ بصورتو اٟتاِف الربانمج إعداد مت اآلخرين، أماـ التحدث قلق
:الربانمج بناء أسس  

:اآلتية األسس خبلؿ من اآلخرين أماـ التحدث قلق ٠تفض االسًتخاء تدريبات على اٟتاِف الربانمج يقـو 
.الثانوية ا١ترحلة طبلب خصائص مع االسًتخاء ٘ترينات تتمشى أف -
 .ةالوحد تنفيذ أثناء يف كالسبلمة األمن عامل مراعاة -
 .االسًتخاء ٘ترينات يف ا١تستخدمة األدكات استخداـ يف التنوع -
 .تدريبية كحدة كل يف االسًتخاء ٘ترينات بُت التوازف -
.التدريبية الوحدات أثناء يف للراحة قصَتة بينية فًتات كٗتصيص التعب مظاىر مراعاة -
 مصادر أىم من ككاف لبلسًتخاء، كالفلسفية النظرية ساألس إُف الربانمج بناء يف الباحث أستند :الربانمج إعداد مصادر
 فنيات ٖتديد يف األساس كاف الذم كاإلرشادية، النفسية لؤلدبيات النظرم الًتاث على االطبلع ىو الربانمج إعداد

 .كاسًتاتيجياتو الربانمج
 من عينة لدم كذلك خرين،اآل أماـ التحدث قلق عبلج إُف لبلسًتخاء التدرييب الربانمج ىدؼ : الربانمج أىداف  

 كتطوير ا١تختلفة اٟتياتية ا١تواقف يف هبم ايطُت مع إ٬تاي كتعامل فعالة عبلقات ٢تم ٭تقق ٔتا الثانوية، ا١ترحلة تبلميذ
 .االجتماعية مهاراهتم

 الثانوية لةا١ترح تبلميذ لدل اآلخرين أماـ التحدث قلق عبلج على يركز كونو الربانمج أ٫تية تنبع: الربانمج أمهية
 يشكل مث كمن اآلخرين، أماـ التحدث قلق خفض يف يسهم ٔتحتواه الربانمج فإف مث كمن االسًتخاء، أساليب ابستخداـ

 من الربانمج ىذا أ٫تية تنبع كما األمور، كأكلياء ا١تعلمُت قبل من التبلميذ عليو يتدرب أف ٯتكن عملينا ٪توذجنا الربانمج ىذا
. اآلخرين أماـ التحدث قلق عبلج يف الربامج ىذه مثل فعالية على أكدت اليت تكالدراسا البحوث نتائج

 :الربانمج يف ادلستخدمة الفنيات
 من يطلب حيث اآلخرين، أماـ الكبلـ من ا٠توؼ عن الناتج التوتر من التخلص هبدؼ: االسًتخاء تدريبات -ُ

 كتتنوع االسًتخاء على يشجعهم ٔتا إليهم التحدث مع بعمق، كالتنفس أعينهم، كغلق ا١تقاعد، علي االسًتخاء الطبلب
 :إُف االسًتخاء أبعاد
(. التعاقيب) العضلي االسًتخاء -
(.السلبية ابألفكار الوعي) ابستخداـ العقلي االسًتخاء -
 .التصورم االسًتخاء -
 .ابلتنفس خاصة ٘ترينات -

 ٚتاعية، جلسة (ُٕ)من يقرب ما كاستغرؽ كالثانية، ُفاألك  التجريبية للمجموعة أسابيع (ٖ)مدل على الربانمج طبق
.أسبوعينا جلستُت بواقع دقيقة(45-60)  بُت ما اٞتلسة مدة تراكحت
(ِ) ملحق: اجللســـات زلتـــوى
 (.كاحدة جلسة) التجريبية اجملموعة كأفراد الباحث بُت األلفة من درجة ٖتقيق-
(. جلستاف)ابالسًتخاء كربطو و،كأعراض اآلخرين، أماـ التحدث قلق مفهـو توضيح-
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(. جلستاف) عاـ بشكل العضلي االسًتخاء مهارة توضيح-
 (. جلستاف( ) الشفتُت -األسناف-الفكُت-العينُت-الوجو) يف العضلي االسًتخاء على التدريب-
(.جلستاف( ) الذراعُت -اليدين -الكتفُت -العينُت -الرقبة) يف العضلي االسًتخاء على التدريب-
(. جلستاف( ) كا١تعدة البطن منطقة -الظهر من األعلى اٞتز)يف العضلي االسًتخاء على يبالتدر -
(. جلستاف( ) القدمُت-الساقُت -الفخذين) يف العضلي االسًتخاء على التدريب-
(.جلستاف) كالقلق التوتر من التحرر-
 (.جلستاف) كالقلق التوتر من التحرر-

السًتخاء( جلسات برانمج التدريب على ا2جدول )
زمن اجللسةعنوان اجللسةرقم اجللسة

 التعارؼ كالتمهيد للربانمج األكِف 
هتيئة الطبلب للمشاركة ىف الربانمج

دقيقةَٔ
دقيقةَٔ

دقيقة  ْٓتوضيح مفهـو قلق التحدث أماـ اآلخرين،كأعراضو،كربطو ابالسًتخاءالثانية كالثالثة 
دقيقة ْٓخاء العضلي بشكل عاـتوضيح مهارة االسًت الرابعة كا٠تامسة

دقيقة ْٓالشفتاف(-األسناف-الفكاف-العيناف-التدريب على االسًتخاء العضلي)الوجوالسادسة كالسابعة
دقيقة ْٓالذراعاف(-اليداف-الكتفاف-العيناف-التدريب على االسًتخاء العضلي)الرقبةالثامنة كالتاسعة

دقيقة ْٓمنطقة البطن( -السًتخاء العضلي)اٞتز األعلى من الظهرالتدريب على االعاشرة كاٟتادية عشرة
دقيقة ْٓالقدماف(-الساقاف -التدريب على االسًتخاء العضلي)الفخذافالثانية عشرة كالثالثة عشرة

دقيقة ْٓالتدريب على التحرر من التوتر كالقلقالرابعة عشرة  ك ا٠تامسة عشرة
دقيقة ْٓلتدريب على التحرر من التوتر كالقلقاالسادسة عشرة كالسابعة عشرة

الباحث/ إعداد  الذاتية الفعالية برانمج -2
 يف الذاتية الفعالية على التدريب برامج تناكلت اليت السابقة الدراسات من عرضو مت كما النظرم، اإلطار ضوء يف 
:ذلك بياف يلي كفيما األكلية، بصورتو اٟتاِف الربانمج إعداد مت اآلخرين، أماـ التحدث قلق خفض

 كالنفسػية كالفلسػفية العامػة كالركػائز األسػس مػن ٣تموعػة إُف الذاتيػة للفعاليػة التػدرييب الػربانمج يسػتند :الـربانمج بنـاء أسس      
 موعػةاجمل أفػراد لػدل الذاتيػة الفعاليػة كتػدعيم اآلخػرين، أمػاـ التحػدث قلػق ٗتفػض أف شػأهنا مػن الػيت كاالجتماعيػة الًتبويػة

:يلي فيما األسس ىذه كتتمثل التجريبية،
 Social) لباندكرا االجتماعي التعلم نظرية من ا١تستمدة األساليب بعض الربانمج ٢تذا النظرية األسس تستند 

Learning Theory)  كالقصة الدكر كلعب النمذجة مثل النظرية أسسو ككضع الذاتية الفعالية مفهـو بصياغة قاـ الذم 
  كاٟتوار، كا١تناقشة ا١تباشرة التوجيهات كتقدًن كالتعليمات، ااضرة إُف ابإلضافة كالسالب،–  ا١توجب كالتعزيز لرمزية،ا

 العبلقات كإقامة ا٠تطأ، كاالستدالالت التفسَتات كتصحيح الراجعة، كالتغذية ا١تنزلية، كالواجبات األفكار، كتعديل
 ا٠تطأ كا١تفاىيم األخطاء، تصحيح من أكثر ا١تشكبلت حل على تركز اليت جريبيةالت كاجملموعة الباحث بُت التعاكنية
 اإل٬تابية، السلوكيات كاكتساب الفعلية، كإمكانياهتم بقدراهتم االستبصار على ا١تراىقُت يساعد أف ٯتكن كا١تعرفة كالوعي

.العمرية ا١ترحلة ىذه يف للنمو امةالع ا٠تصائص مراعاة مع للقلق، السلبية اآلاثر على للتغلب ا١تستمر كالتدريب
 :الربانمج إعداد مصادر
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 الربانمج إعداد مصادر أىم من ككاف الذاتية، للفعالية كالفلسفية النظرية األسس إُف الربانمج بناء يف الباحث استند       
 كاسًتاتيجيات نياتف ٖتديد يف األساس كاف الذم كاإلرشادية، النفسية لؤلدبيات النظرم الًتاث على اإلطبلع ىو

 .الربانمج
:الربانمج أىداف  

 على التغلب من ٯتكنهم ٔتا التجريبية اجملموعة أفراد لدل اآلخرين أماـ التحدث قلق ٠تفض اٟتاِف الربانمج ىدؼ  
 على رةالقد تدعيم تشمل اليت ا١تختلفة، كمكوانهتا الذاتية الفعالية على االعتماد خبلؿ من التحدث لقلق السليب التأثَت
 ىذه تقوية إُف تؤدم كمهاـ، أعماؿ من بو يقموف ما بنتائج التنبؤ على كقدرهتم كالصعاب التحدايت كمواجهة األداء،
 استمرارية مدل من كالتحقق إ٬تابية، كاألكثر الفعالة ا١تواجهة اسًتاتيجيات اختيار على قدرهتم تنمية كإُف  لديهم، اٞتوانب
. ا١تتابعة فًتة خبلؿ عليهم الربانمج ىذا أتثَتات

 أمهية الربانمج:
تنبع أ٫تية الربانمج كونو يركز على عبلج قلق التحدث أماـ اآلخرين لدل تبلميذ ا١ترحلة الثانوية ابستخداـ أساليب         

مج الفعالية الذاتية، كمن مث فإف الربانمج ٔتحتواه يسهم يف خفض قلق التحدث أماـ اآلخرين، كمن مث يشكل ىذا الربان
٪توذجنا عملينا ٯتكن أف يتدرب عليو التبلميذ من قبل ا١تعلمُت كأكلياء األمور،كما تنبع أ٫تية ىذا الربانمج من نتائج 

البحوث كالدراسات اليت أكدت على فعالية مثل ىذه الربامج يف عبلج قلق التحدث أماـ اآلخرين. 
 الفنيات ادلستخدمة يف الربانمج:

زيػػز، كالنمذجػػة كالتقليػػد، كالتمرينػػات الرايضػػية، كلعػػب الػػدكر، كقلػػب الػػدكر، كإعػػادة سػػرد القصػػص تتمثػػل يف: التع        
 كغَتىا.

 تراكحت ٚتاعية، جلسة (ُّ)من يقرب ما كاستغرؽ األكُف التجريبية للمجموعة أسبوعنا (ُِ) مدل على الربانمج طبق -
.أسبوعينا جلسات ثبلث بواقع دقيقة(45-60)  بُت ما اٞتلسة مدة

(3) ملحق زلتـــوى اجللســـات:
 (.كاحدة جلسة) للربانمج كالتمهيد التعارؼ -ُ
. ابالسًتخاء كأعراضو،كربطو اآلخرين، أماـ التحدث قلق مفهـو توضيح -ِ
 .ابلنفس الثقة كتنمية كا١تناقشة اٟتر كالتعبَت االنفعاِف التنفيس -ّ
 .اآلخرين ٨تو ئنافكاالطم ابألمن الشعور كتنمية ابلقلق الشعور خفض -ْ
.التحدث قلق كخفض السلبية ا١تشاعر عن التعبَت مهارة الطبلب إكساب-ٓ
 .ابلنفس الثقة كتنمية كالتوتر ا٠تجل مواجهة -ٔ
.االخرين أماـ التحدث قلق كخفض اإل٬تابية ا١تشاعر عن التعبَت مهارة تنمية -ٕ
 .أمامهم ثالتحد قلق تسبب اليت اآلخرين ضغوط مواجهة مهارة تنمية -ٖ
 .الدكر لعب أسلوب على التدريب -ٗ
. التساؤالت عن كاإلجابة كا١تناقشة، اٟتوار،: مثل االجتماعية ا١تهارات بعض تنمية -َُ
 .الكرًن القراف قراءة خبلؿ من اللغوم التعبَت تنمية -ُُ
 .اآلخرين أماـ التحدث لقلق ا١تصاحب لئلحباط السلبية ا١تشاعر خفض -ُِ
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 .ا١تشكلة كتبسيط النفسية وطالضغ خفض -ُّ
 .األقراف مع حوارات يف كالدخوؿ كا٠توؼ ا٠تجل من التخلص -ُْ
.السلبية الطاقة كتفريغ التعبَتية كإمكانياهتا االنفعاِف التنفيس تنمية -ُٓ
.ابلنفس الثقة كتعزيز كا٠توؼ ا٠تجل من التخلص-ُٔ
.ابلنفس الثقة يزكتعز  كا٠توؼ الذات مع االهنزامي التفكَت من التخلص -ُٕ
.للذات ا١تثبط اٟتديث كإبعاد اإل٬تاي اٟتديث مهارة على التدريب-ُٖ
 . اٞتلسات يف عليو تدريبهم مت كما تعلموه ما استمرارية مدل متابعة -ُٗ

( جلسات برانمج التدريب على الفعالية الذاتية.3جدول )
زمن اجللسةعنوان اجللسةرقم اجللسة

 كالتمهيد للربانمج التعارؼ (ُاٞتلسة)
هتيئة الطبلب للمشاركة ىف الربانمج

دقيقةَٔ
دقيقةَٔ

دقيقة  ْٓتوضيح مفهـو قلق التحدث أماـ اآلخرين،كأعراضو،كربطو ابالسًتخاء .( ِ،ّاٞتلسة )
دقيقة ْٓالتدريب على التنفيس االنفعاِف كالتعبَت اٟتر كا١تناقشة كاإلجابة عن األسئلة ا١تطركحة.( ْ،ٓاٞتلسة )
دقيقة ْٓتنمية الثقة ابلنفس.( ٔ،ٕاٞتلسة )
دقيقة ْٓالتدريب على خفض الشعور ابلقلق كتنمية الشعور ابألمن كاالطمئناف ٨تو اآلخرين.(ٖ،ٗاٞتلسة )
دقيقة ْٓإكساب الطبلب مهارة التعبَت عن ا١تشاعر السلبية كخفض قلق التحدث.(َُ،ُُاٞتلسة )
دقيقة ْٓالتدريب على مواجهة ا٠تجل كالتوتر كتنمية الثقة ابلنفس.( ُِ،ُّاٞتلسة )
دقيقة ْٓالتدريب على مهارة التعبَت عن ا١تشاعر اإل٬تابية كخفض قلق التحدث أماـ االخرين.(ُٓ،ُْاٞتلسة )
ةدقيق ْٓالتدريب على مهارة مواجهة ضغوط اآلخرين اليت تسبب قلق التحدث أمامهم.( ُٔ،ُٕاٞتلسة )
دقيقةَٔالتدريب على أسلوب لعب الدكر.(ُٖ،ُٗاٞتلسة )
دقيقةَٔالتدريب على ا١تهارات االجتماعية اٟتوار كا١تناقشة كاإلجابة على التساؤالت(.(َِاٞتلسة )
دقيقةَٔالتدريب على التعبَت اللغوم من خبلؿ قراءة القراف الكرًن.(ِِ،ُِاٞتلسة )
دقيقةَٔر السلبية لئلحباط ا١تصاحب لقلق التحدث أماـ اآلخرين.خفض ا١تشاع(ِّ،ِْاٞتلسة )
دقيقةَٔالذات كا٠توؼ كتعزيز الثقة ابلنفس. مع االهنزامي التخلص من التفكَت(ِٓ،ِٔاٞتلسة )
دقيقةَٔالتخلص من ا٠تجل كا٠توؼ كالدخوؿ يف حوارات مع األقراف.(ِٕ،ِٖاٞتلسة )
دقيقةَٔللذات. ا١تثبط اٟتديث كٕابعاد اإل٬تاي اٟتديث ارةمه على التدريب(ِٗ،َّاٞتلسة )
دقيقةَٔمتابعة مدل استمرارية ما تعلموه كما مت تدريبهم عليو يف اٞتلسات. (ُّاٞتلسة )

رابًعا: خطوات الدراسة:      
 .األكُف التجريبية اجملموعة ألعضاء التدرييب الربانمج إعداد-
 .صبلحيتو من كالتأكد كالثانية األكُف التجريبيتُت اجملموعتُت ألعضاء ستخدـا١ت التدرييب الربانمج إعداد-
 .العينة أفراد اختيار-
 .الدراسة ٣تموعات بُت التكافؤ إجراء-
 .العينة أفراد على  اآلخرين أماـ التحدث قلق  ١تقياس القبلي التطبيق-
 فقط لبلسًتخاء التدرييب كالربانمج األكُف، التجريبية اجملموعة على الذات كفعالية لبلسًتخاء التدرييب الربانمج تطبيق-

 .الثانية التجريبية اجملموعة على
 .العينة أفراد اآلخرين،على أماـ التحدث قلق  ١تقياس البعدم التطبيق-
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 كتصحيح. الربانمج انتهاء من شهرين مركر بعد التجريبيتُت اجملموعتُت أعضاء على نفسو للمقياس التتبعي التطبيق-
 . كمناقشتها النتائج كاستخبلص الدرجات كجدكلة تجاابتاالس

خامسنا: األساليب اإلحصائية:
 Kruskal-Wallis كاليػز -كركسػكاؿ: التاليػة البلابرامًتيػة األسػاليب يف ا١تسػتخدمة اإلحصػائية األسػاليب ٘تثلت            

(H)، كيتػػػٍت – كمػػػاف Mann-Whitney (U) ككيلكوكسػػػوف Wilcoxon (W)، الػػػربامج حزمػػػة خػػػبلؿ مػػػن ذلػػػكك 
 Spss.V.13بـ اختصارا كا١تعركفة االجتماعية للعلـو اإلحصائية

نتائج الدراسة ومناقشتها:    
: نتائج الدراسة:      أكالن

:األول الفرض نتائج
األكُف توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطي رتب درجات قلق التحدث أماـ اآلخرين للمجموعة التجريبية  

)االسًتخاء كفعالية الذات(، كاجملموعة التجريبية الثانية )االسًتخاء فقط(، كاجملموعة الضابطة يف القياس البعدم لصاٌف 
 Kruskal- Wallis))التجريبية األكُف كالثانية، كللتحقق من صحة ىذا الفرض مت استخداـ ٖتليل التباين بطريقة 

 ثبلث كدالالهتا يف متغَت قلق التحدث أماـ اآلخرين.للفركؽ بُت رتب درجات اجملموعات ال
( يوضح الفركؽ بُت رتب درجات اجملموعات الثبلث كدالالهتا يف متغَت قلق التحدث.ْجدكؿ)

الداللة درجات احلرية 2كا متوسط الرتبالعدداجملموعة ادلتغري
قلق التحدث أمام 

اآلخرين
1628.508.5520.014التجريبية األويل
1622.50التجريبية الثانية

1622.50الضابطة

يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائينا يف قلق التحدث أماـ اآلخرين بُت أفراد اجملموعات الثبلثة،  
 -تخداـ اختبار مافالتجريبية األكُف، كالتجريبية الثانية، كالضابطة، كلتوجيو الفركؽ سيتم استخداـ ا١تقارانت البعدية ابس

(. كلذا سيتم إجراء ثبلث مقارانت َُُِ،ْٕٗكيتٍت لداللة الفركؽ بُت متوسطات اجملموعات الصغَتة ا١تستقلة ) دمحم،
 على النحو التاِف:

ابطة يف القياس البعدم(  كاجملموعة الضاالسًتخاء كالفعالية الذاتيةكيتٌت للفركؽ بُت اجملموعة التجريبية األكُف ) –( نتائج اختبار ماف ٓجدكؿ)
اجملموعة

ادلتغري

قيمة اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية االويل
U

قيمة
Z

مستوى
الداللة  رلموع الرتب متوسط الرتب رلموع الرتبمتوسط الرتب

19.50285.0017.00243.00902.2510.026قلق التحدث أمام اآلخرين

( يف قلق التحدث أماـ اآلخرين بُت أفراد َ,َٓبق  كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول )يتضح من اٞتدكؿ السا 
اجملموعة التجريبية األكُف كاجملموعة الضابطة بعد تطبيق الربانمج ككانت الفركؽ لصاٌف اجملموعة التجريبية األكُف.

انية )االسًتخاء فقط( كاجملموعة الضابطة يف القياس البعدمكيتٌت للفركؽ بُت اجملموعة التجريبية الث –( نتائج اختبار ماف ٔجدكؿ)
اجملموعة

ادلتغري

قيمة اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية الثانية
U 

قيمة
Z 

مستوى
الداللة  رلموع الرتب متوسط الرتبرلموع الرتب متوسط الرتب

19.50292.5013.85235.50822.0990.012قلق التحدث أمام اآلخرين
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( يف قلق التحدث أماـ اآلخرين بُت أفراد َ,َٓكيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائينا عند مستول ) 
 اجملموعة التجريبية الثانية كاجملموعة الضابطة بعد تطبيق الربانمج ككانت الفركؽ لصاٌف اجملموعة التجريبية الثانية.

 التجريبية كاجملموعة( الذات كفعالية االسًتخاء) األكُف التجريبية اجملموعة بُت للفركؽ يتٌتك  – ماف اختبار نتائج( ٕ)جدكؿ
البعدم القياس يف( فقط االسًتخاء) الثانية

اجملموعة
ادلتغري

قيمة التجريبية الثانية  بعدي التجريبية األويل بعدي
U

قيمة
Z

مستوى
الداللة رلموع الرتببمتوسط الرترلموع الرتبمتوسط الرتب

21.00315.0012.53213.00603.2280.001قلق التحدث أمام اآلخرين

(، يف قلػق التحػدث أمػاـ اآلخػرين بػُت َٓ.َكيتضح من اٞتدكؿ السػابق كجػود فػركؽ دالػة إحصػائينا عنػد مسػتول)        
بعػػد تطبيػػق الػػربانمج ككانػػت الفػػركؽ السػػًتخاء فقػػط( )اكالثانيػػة )االسػػًتخاء كفعاليػػة الػػذات( أفػػراد اجملموعػػة التجريبيػػة األكُف 
 لصاٌف اجملموعة التجريبية األكُف.

 نتائج الفرض الثاين:
توجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائينا بػػػُت متوسػػػطي رتػػػب درجػػػات قلػػػق التحػػػدث أمػػػاـ اآلخػػػرين للمجموعػػػة التجريبيػػػة األكُف       

.كللتحقق من صحة ىذا الفرض مت استخداـ اختبار  البعدم)االسًتخاء كفعالية الذات(يف القياسُت القبلي كالبعدم لصاٌف
كيلكوكسوف لداللة الفركؽ بُت متوسطات اجملموعات الصغَتة ا١ترتبطة. ككانت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التاِف:

ء كفعالية الذات( األكُف)االسًتخا ( نتائج اختبار كيلكوكسوف للفركؽ بُت القياسُت القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبيةٖجدكؿ)
مستوى الداللةZ قيمة رلموع الرتبمتوسط الرتب التجريبية األويل قبلي/بعداجملموعة
ادلتغري

95452.7390.008الرتب السالبة قلق التحدث أمام اآلخرين
صفرصفر صفرالرتب ادلوجبة
7 التساوى
16 االمجاىل

( يف قلػق التحػدث أمػاـ اآلخػرين  بػُت َ,َٓكؿ السػابق كجػود فػركؽ دالػة إحصػائينا عنػد مسػتول )كيتضح من اٞتد       
أفػػراد اجملموعػػة التجريبيػػة األكُف يف القياسػػُت القبلػػي كالبعػػدم لصػػاٌف القيػػاس البعػػدم )بعػػد تطبيػػق الػػربانمج(، كىػػو مػػا ٭تقػػق 

 صحة الفرض الثالث.
ا بػػُت متوسػػطي رتػػب درجػػات قلػػق التحػػدث أمػػاـ اآلخػػرين للمجموعػػة توجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائين نتــائج الفــرض الثالــث: 

. كللتحقػػػق مػػػن صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض مت التجريبيػػػة الثانيػػػة )االسػػػًتخاء فقػػػط( يف القياسػػػُت القبلػػػي كالبعػػػدم لصػػػاٌف البعػػػدم
يوضػػحها اسػػتخداـ اختبػػار كيلكوكسػػوف لداللػػة الفػػركؽ بػػُت متوسػػطات اجملموعػػات الصػػغَتة ا١ترتبطػػة. ككانػػت النتػػائج كمػػا 

 اٞتدكؿ التاِف:
(فقط االسًتخاء)الثانية التجريبية للمجموعة كالبعدم القبلي القياسُت بُت للفركؽ كيلكوكسوف اختبار نتائج :(ٗ)جدكؿ

مستوى الداللة Z قيمة رلموع الرتب متوسط الرتب التجريبية الثانية قبلي/بعدي اجملموعة
ادلتغري

84.5036.002.5580.011تب السالبة الر  قلق التحدث أمام اآلخرين
صفر صفر صفرالرتب ادلوجبة 
8التساوي 
16اإلمجايل 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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( يف قلػق التحػدث أمػاـ اآلخػرين بػُت أفػراد َ,َٓكيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائينا عند مستول )    
القياسػُت القبلػي كالبعػدم لصػاٌف القيػاس البعػدم )بعػد تطبيػق الػربانمج(، كىػو مػا ٭تقػق صػحة اجملموعة التجريبية الثانيػة يف 

 الفرض الرابع.
 نتائج الفرض الرابع: 

ال توجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا بػػُت متوسػػطي رتػػب درجػػات قلػػق التحػػدث أمػػاـ اآلخػػرين للمجموعػػة التجريبيػػة األكُف      
كللتحقق من صحة ىذا الفرض مت استخداـ اختبػار كيلكوكسػوف  البعدم كالتتبعي.)االسًتخاء كفعالية الذات( يف القياسُت

لداللة الفركؽ بُت متوسطات اجملموعات الصغَتة ا١ترتبطة. ككانت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التاِف:
(الذات كفعالية االسًتخاء) كُفاأل التجريبية للمجموعة كالتتبعي البعدل القياسُت بُت للفركؽ كيلكوكسوف اختبار نتائج :(َُ)جدكؿ

مستوى الداللة Z قيمة رلموع الرتب متوسط الرتب التجريبية األوىل قبلي/بعدي اجملموعة
ادلتغري

32.507.501.000.317الرتب السالبة  قلق التحدث أمام اآلخرين
12.502.50الرتب ادلوجبة 
12التساوي 
16 اإلمجايل

كيتضح من اٞتدكؿ السابق  عدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت القياسُت البعدل كالتتبعى للمجموعة التجريبية األكُف  
يف درجة قلق التحدث أماـ اآلخرين كىو ما ٭تقق صحة الفرض السادس.

 نتائج الفرض اخلامس:
رتػػب درجػػات قلػػق التحػػدث أمػػاـ اآلخػػرين للمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة ال توجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا بػػُت متوسػػطي        

كللتحقػق مػن صػحة ىػذا الفػرض مت اسػتخداـ اختبػار كيلكوكسػوف لداللػة )االسًتخاء فقط( يف القياسُت البعدم كالتتبعي. 
 الفركؽ بُت متوسطات اجملموعات الصغَتة ا١ترتبطة. ككانت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التاِف:

(فقط االسًتخاء) الثانية التجريبية للمجموعة كالتتبعى البعدل القياسُت بُت للفركؽ كيلكوكسوف اختبار نتائج( ُُ)ؿجدك 
مستوى الداللة Z قيمة رلموع الرتب متوسط الرتب التجريبية الثانية قبلي/بعدي اجملموعة
ادلتغري

431213420.180الرتب السالبة  قلق التحدث أمام اآلخرين
133الرتب ادلوجبة 
11التساوي 
16اإلمجايل 

عدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت القياسُت البعدل كالتتبعى للمجموعة التجريبية الثانية  يف كيتضح من اٞتدكؿ السابق 
قلق التحدث أماـ اآلخرين، كىو ما ٭تقق صحة الفرض السابع.

  ج الفرض السادس:نتائ
توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطي رتب درجات قلق التحدث أماـ اآلخرين للمجموعة التجريبية األكُف  

لصاٌف األكُف. كللتحقق من صحة ىذا )االسًتخاء كفعالية الذات( كاجملموعة الثانية )االسًتخاء فقط( يف القياس التتبعي 
كيتٍت لداللة الفركؽ بُت متوسطات اجملموعات الصغَتة ا١تستقلة. ككانت النتائج كما  –الفرض مت استخداـ اختبار ماف 

 يوضحها اٞتدكؿ التاِف:
 كاجملموعة( الذات كفعالية االسًتخاء) األكُف التجريبية اجملموعة بُت للفركؽ كيتٌت – ماف اختبار نتائج( ُِ)جدكؿ

تبعيالت القياس يف( طفق االسًتخاء) الثانية التجريبية
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اجملموعة

ادلتغري

قيمة التجريبية الثانية  تتبعيالتجريبية األويل تتبعي
U

قيمة
Z

الداللة
متوسط 

الرتب
متوسط  رلموع الرتب

الرتب
 رلموع الرتب

200.0020.50328.00642.9410.003 12.50 قلق التحدث أمام اآلخرين

 تطبيق بعد اآلخرين أماـ التحدث قلق يف( َ,َٓ) مستول عند حصائيناإ دالة فركؽ كجود السابق اٞتدكؿ من كيتضح 
.السادس الفرض صحة ٭تقق ما كىو األكُف، التجريبية اجملموعة لصاٌف الفركؽ ككانت الربانمج

 :النتائج مناقشة: اثنًيا
 قلػػق خفػػض يف ابالسػػًتخاء أـ الذاتيػػة ابلفعاليػػة ا١تصػػحوب سػػواء التػػدرييب الػػربانمج فعاليػػة إُف الدراسػػة نتػػائج أشػػارت      

( ٓ) ،( ْ) جدكِف من يتضح حيث مظاىرىا، من كاٟتد كالثانية األكُف التجريبية اجملموعة لطبلب  اآلخرين أماـ التحدث
أماـ التحدث قلق درجة يف كالثانية األكُف، التجريبيتُت اجملموعتُت من ككلو  الضابطة اجملموعة بُت إحصائينا دالة فركؽ كجود
( ٕ) ،(ٔ) جػدكِف مػن يتضػح كمػا النتيجػة ىػذه كأتكػدت كالثانيػة، األكُف اجملموعتُت لصاٌف الربانمج تطبيق بعد  يناآلخر 
قلػػق درجػػة يف كالثانيػػة األكُف التجػػريبيتُت اجملمػػوعتُت مػػن كػػلو  يف كالبعػػدم القبلػػي القياسػػُت بػػُت إحصػػائينا دالػػة فػػركؽ بوجػػود

 : مػػػػػػػن كػػػػػػػلو  دراسػػػػػػػة نتػػػػػػػائج أكدتػػػػػػػو مػػػػػػػا مػػػػػػػع يتفػػػػػػػق كىػػػػػػػذا. ٢تمػػػػػػػا مالبعػػػػػػػد القيػػػػػػػاس لصػػػػػػػاٌف  اآلخػػػػػػػرين أمػػػػػػػاـ التحػػػػػػػدث
(Voncken&Bogels,2008; Botellaa., et al.,2009 Valentiner et al.,2011; Jami,2011; 

Senormanci et al.,2012;Kley., Tuschen,., Heinrichs,2012; Glashouwer., Vroling., de 

Jong., Lange., de Keijser, et al.,2013;Ritter et al.,2013; Moscovitch et al.,2013; Obeid et 

al.,2013; Bono,& Bizri,2014., Väänänen et al,2014., Kutlu et al.,2014; Orozco,    2015; 

Lee,    2015) األفراد من الكثَت لدل الذاتية الفعالية كزايدة التحدث قلق خفض يف أثر لو الذاتية الفعالية أسلوب إُف  .
 إُف.  (Kacprowicz,   .2008; Hubbard ,  2015; Dolton, 2015; Hubbard, 2015)مػن كػلو  سػةكدرا

 الػػربانمج فعاليػػة كلعػػل .األفػػراد مػػن كثػػَتو  لػػدل الذاتيػػة الفعاليػػة كزايدة التحػػدث قلػػق خفػػض يف االسػػًتخاء أسػػلوب فعاليػػة
 مػػػػن عليػػػػو الطػػػػبلب تػػػػدريب مت مػػػػا إُف عػػػػودت الثانويػػػػة ا١ترحلػػػػة لطػػػػبلب  اآلخػػػػرين أمػػػػاـ التحػػػػدث قلػػػػق خفػػػػض يف التػػػػدرييب

كػػػاف كمػػػا  لػػػديهم، التحػػػدث قلػػػق خفػػػض يف كثػػػَتنا سػػػاعد التػػػوتر عػػػن كالبعػػػد كاالسػػػًتخاء الذاتيػػػة الفعاليػػػة اسػػػًتاتيجيات
 فػػًتة جعػػل كمػػا قولػػو، يريػػد ١تػػا تكفػػي شػػهيق كميػػة أيخػػذ جعلهػػم الػػنفس كتنظػػيم البطيػػ  التػػنفس علػػى الطػػبلب لتػػدريبات
 قبػل للتػنفس ا١تتكػرر للتوقػف اٟتاجػة دكف يػتكلم جعلػو ٦تػا كالسػابق؛ كاحػدة دفعػة خركجو كعدـ طويلة، الزفَت ىواء خركج
. الكػبلـ حالػة إِف التػنفس حالػة مػن السػلس االنتقػاؿ مػن الطالػب تعلمػو مػا أيضنا ذلك يف كساعد مفيدة، ٚتلة يكمل أف
 يريػد ١تػا ذىنػو يف ٖتضػَت علػي الطالػب تػدريب مػن نوتضػم مػا التحػدث قلػق خفػض يف التػدرييب الربانمج فعالية من زاد ك٦تا
 القلػق تثػَت الػيت ا١تواقػف يف كٓتاصػةو  اآلخػرين، أمػاـ التحػدث علػى الػدكر لعػب خػبلؿ مػن تدريبػو كلعػل بػو، النطػق قبل قولو
 يف ريقتػػػوط كٖتسػػػنت اليوميػػػة اٟتيػػػاة يف اٟتقيقيػػػة ا١تواقػػػف اُف ا٠تػػػربة ىػػػذه انتقلػػػت مث كمػػػن ابلػػػنفس، الثقػػػة أكسػػػبو قػػػد لديػػػو،

 .خبل٢تا التحدث
 عليهم، إ٬تابينا ذلك انعكس بطبلقة الكبلـ على القدرة يف ابلنفس الثقة كزايدة التحدث، قلق ا٩تفاض مع أنو كما 

 نتائج مع اٟتالية الدراسة نتائج كتتفق. الطبلب لدل اآلخرين أماـ التحدث قلق حدكث من خوؼ ىناؾ يعد َف إذ
 أماـ التحدث قلق خفض ىف الذاتية كالفعالية االسًتخاء علي القائمة التدريبية الربامج فعالية أثبتت اليت الدراسات
 لدل الذاتية الفعالية كزايدة التحدث قلق خفض يف االسًتخاء أسلوب فعالية إُف الدراسات من عديده  كتشَت   ،اآلخرين
 ;Katula,2000; Bodin&Martinsen,2004; Haworth et .al,2009) :من كلو  دراسة مثل األفراد من الكثَت

.Trinity,2012 ;Chen et al.,2016) 
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 يف( َ,َٓ) مسػتول عنػد إحصػائينا دالػة فػركؽ جػود إُف(  ُِ) جػدكؿ  مػن يتضػح كمػا الدراسة نتائج أشارت كما     
 االسػػًتخاء) كالثانيػػة( لذاتيػػةا كالفعاليػػة االسػػًتخاء)  األكُف التجريبيػػة اجملموعػػة أفػػراد بػػُت اآلخػػرين أمػػاـ التحػػدث قلػػق درجػػة
 االسػًتخاء مػن أفضل الذاتية الفعالية مع االسًتخاء أف يعٍت ٔتا األكُف، التجريبية اجملموعة لصاٌف الربانمج تطبيق بعد( فقط
 ;Katula,2000 ;Bodin&Martinsen,2004; Haworth et .al,2009):مػن كلو  دراسة مع يتفق كىذا فقط،

Trinity,2012; Chen et al.,2016) ، مػن كلو  دراسة كمنها فقط، ابالسًتخاء الدراسات بعض اكتفت حُت يف: 
Kruse, 2012; Esther  & Dubem,2013; Zullino et al.,  2015; Dolton, 2015; 

.Hubbard,2015;  Nguyen, 2016)الذاتيػة الفعاليػة علػى القػائم التػدرييب الربانمج فعالية إُف نتائجها يف أشارت اليت 
 اللفظػي اإلقنػاع طريقػة علػى تدريبهم مت الطبلب أف إُف ترجع اآلخرين أماـ التحدث قلق حاالت خفض يف االسًتخاء عم
 درجػة خفػض إُف أدل ٦تػا اإل٬تابيػة الطػبلب إتاىات فزادت لآلخرين، معينة ٓتربات التدرييب الربانمج جلسات خبلؿ من
 . الذاتية همفعاليت درجة بذلك كزادت اآلخرين أماـ التحدث قلق

 التحدث قلق كمواجهة كضبطها عواطفهم كىف ا١تتغَتة انفعاالهتم يف ابلتحكم  الطبلب قاـ الذاتية الفعالية خبلؿ فمن      
 أنفسػهم بػُت الطػبلب مقارنػة خػبلؿ مػن البديلػة ا٠تػربات علػى الطػبلب لتػدريب كػاف كمػا. كالتػوتر كاإلحبػاط اآلخػرين مػع
دراسػة نتػائج مػع يتفق كىذا أيضنا تزاد الذاتية كفاءهتم فإف ما شيءو  يف ينجحوف اآلخرين لفردا يرل فعندما اآلخرين، كبُت
 (Alden et al., 1994; Dozois & Westra, 2005; Botellaa et al.,2009) من كلو 

 كرفػع آلخػرينا أمػاـ التحػدث قلػق خفػض يف دكر ٢تػا ا١تتوسػطة االنفعاليػة االسػتثارة على الطبلب لتدريب كاف كما       
 ;Bandura,2006.,Runne,2012: مػن كػلو  دراسػة نتػائج مػع يتفػق كىػذا الذاتيػة الفعاليػة رفػع كابلتػاِف األداء مستول

Corey,2014; Ledet,2015))

 الشاقة ا٠تربات مواجهة يف أكثر جهدو  كبذؿ العمل يف ا١تثابرة ٯتكنهم قوية ذاتية فعالية توقعات ٯتتلكوف الذين فاألفراد     
(Bandura, .1977, 193; Dozois & Westra, 2005)

جهػدو، مػن الفػرد يبذلػو مػا علػى التػأثَت يف مهػمه  دكره  ٢تا البيئة معطيات يف التحكم على الطبلب لتدريب كاف كما
 فنيػػة علػػى الطػػبلب لتػػدريب كػػاف كمػػا ٧تاحػػو، سػػبيل يف يواجههػػا الػػيت ا١تختلفػػة للضػػغوط كٖتملػػو أىدافػػو، لتحقيػػق كمثػػابرة
 مػع حػوارات يف كالػدخوؿ ابلػنفس الثقػة كتعزيػز كا٠تػوؼ، ا٠تجػل مػن كالػتخلص  السػلبية، الطاقػة كتفريػغ االنفعػاِف التنفيس
 اآلخػػرين، أمػػاـ التحػػدث قلػػق كمواجهػػة الػػذايت كاإلفصػػاح ا١تطركحػػة، األسػػئلة عػػن كاإلجابػػة كا١تناقشػػة اٟتػػر كالتعبػػَت األقػػراف،
 ا١تهػػارات بعػض كتنميػة التعػاكين، كالعمػل الػػدكر، لعػب كأسػلوب اآلخػرين، ضػغوط كمواجهػػة اإل٬تابيػة، ا١تشػاعر عػن كالتعبػَت

 أمػاـ التحػدث لقلػق ا١تصػاحب لئلحبػاط السلبية ا١تشاعر كخفض ،(التساؤالت على كاإلجابة كا١تناقشة اٟتوار) االجتماعية
 الذاتيػة كاألحاديػث منػو، كالػتخلص ذاتالػ مػع االهنزامػي كالتفكػَت  ا١تشػكلة، كتبسػيط النفسية الضغوط كخفض اآلخرين،

 .اآلخرين أماـ التحدث قلق خفض يف كبَته  دكره  لو كاف منها كالتخلص ا١تقلق للموقف التعرض عند
اجملمػوعتُت مػن لكػلو  كالتتبعػي البعػدم القياسػُت بػُت إحصػائينا دالػة فػركؽ كجػود  عػدـ إُف الدراسة نتائج أشارات كما
 تفػػػوؽ اسػػػتمرار أتكػػػد أنػػػو إال ، الربان٣تػػػُت أثػػػر اسػػػتمرار يعػػػٌت مػػػا( ُُ) ،(َُ) جػػػدكِف مػػػن تضػػػحي كمػػػا كالثانيػػػة، األكُف

 فػًتة خػبلؿ اآلخػرين أمػاـ التحػدث قلػق خفػض يف فقػط االسػًتخاء اسػتخداـ علػى الذاتيػة الفعالية مع االسًتخاء استخداـ
 .ا١تتابعة
 لبانػػػدكرا االجتمػػػاعي التعلػػػيم نظريػػػة تقػػػرره مػػػا إُف االخػػػرين أمػػػاـ التحػػػدث قلػػػق خفػػػض يف الػػػذات فعاليػػػة ترجػػػع كمػػػا      

(Bandura,1986 )يبلحظػػو، الػذم الفػرد مػن خصائصػو يف النمػوذج اقػػًتب كلمػا فاعليتػو يػزداد ابلنمػوذج الػتعلم أف مػن 
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الكػبلـ يف متمػثبلن  صػحيحنا أداءنا ا١تسػتهدؼ السػلوؾ يػؤدم كىػو نفسػو الطالػب شػاىد حيػث نفسػو، ىػو كالنمػوذج فكيف
 الفعاليػة خػبلؿ األفػراد أف الػذات فاعليػة مػع التدرييب الربانمج فعالية من زاد ما كلعل. التدريب فعالية من زاد ٦تا ق؛قل دكف

 فعاليػػة أف إُف (Bandura,1986) يشػػَت حيػػث. الفسػػيولوجي كالنشػػاط كاإلاثرة االنتبػػاه مػػن أكػػرب بدرجػػة يشػػعركف الذاتيػػة
 تغػَت عن نتج قد قلق دكف الطليق الكبلـ علي للقدرة األفراد اكتساب إفف لذا السلوؾ؛ اكتساب سرعة علي تعمل الذات

 فعاليػػػة بػػرانمج ّتانػػػب أنشػػطة مػػػن عليػػو التػػػدريب مت مػػا فعاليػػػة زايدة إُف أدل ٦تػػا ذكاهتػػػم؛ فعاليػػة ٨تػػػو كمػػدركاهتم مشػػاعرىم
 اسػػتمرار يف أسػػهم ٦تػػا ديهم،لػػ الػػذات فعاليػػة عػػزز قػػد بػػدكره كىػػذا الكػػبلـ، يف  الطبلقػػة اكتسػػاهبم ذلػػك عػػن كنػػتج الػػذات،
 قلػػق خفػػض علػػى أتثَتىػػا يقػػف ال الػػذات فعاليػػة أف إُف يرجػػع ذلػػك كلعػػل .الكػػبلـ طبلقػػة كىػػو حػػديثنا ا١تكتسػػب السػػلوؾ
 كاالنفعاليػة ا١تعرفيػة اٞتوانػب إُف ذلػك يتعػدل بػل ،فقػط التػدريب علػى االعتمػاد يف اٟتاؿ ىو كما االخرين، أماـ التحدث
 تضػػمن ال اسػػًتاتيجية ٔتثابػػة الػػذات فعاليػػة اسػػتخداـ كػػاف ،كهبػػذا كاسػػتمرارنا ثبػػاحن  أشػػد تعلمػػو مػػا أصػػبح مث كمػػن ،بػػو ا١ترتبطػػة
.الربانمج بعد مستمرنا األخرين أماـ التحدث قلق خفض يف التحسن ٕتعل بل فحسب التدريب أثر استمرار

 التدريبيػة كالطػرؽ الذاتيػة الفعاليػة بػُت اٞتمػع أف تأثبتػ الػيت الدراسات من  عديدو  مع اٟتالية الدراسة نتائج كتتفق          
 مقارنػػة اثنيػػة، إليهػا االنتكاسػػة كٯتنػػع لسػنوات، اإل٬تػػاي أثرىػا كاسػػتمرار  اآلخػػرين أمػاـ التحػػدث قلػػق درجػة ٮتفػػض األخػرل

 Katula,2000 ;Bodin&Martinsen,2004; Haworth et):مػػن كػػلو  دراسػػة مثػػل فقػػط،  ابالسػػًتخاء

.al,2009; Trinity,2012; .Chen et al.,2016)  

:الدراسة توصيات
 خفض يف الذاتية كالفعالية االسًتخاء على القائم التدرييب الربانمج فعالية عن الدراسة نتائج عنو أسفرت ما إُف استنادنا  
:ابأليت الدراسة توصى لذا الطبلب؛ لدل األخرين أماـ التحدث قلق
 أبنػػائهم لػػدل التحػػدث قلػػق كجػػود سػػلبيات إُف للتعػػرؼ االمػػور كأكليػػاء ا١تعلمػػُتك  للطػػبلب عمػػل ككرش نػػدكات عمػػل -ُ

 ىػذه مػن للػتخلص الذاتيػة كالفعاليػة االسػًتخاء ىف كا١تتمثلػة اٟتديثة االسًتاتيجيات على تدريبهم خبلؿ من منو اٟتد ككيفية
.ا١تشكلة

 .معهم حوارات كإقامة مإليه كاالستماع قلقهم أسباب حوؿ آرائهم إلبداء للطبلب فرصة إعطاء-ِ
 كيقلػل االجتمػاعي كتواصػلهم تفػاعلهم مػن يزيػد ٦تا اٞتماعية؛ األنشطة يف الطبلب كإشراؾ ا١تدرسية ابألنشطة االىتماـ-ّ
.األخرين مع التحدث قلق من
 جتماعيناكا نفسينا الفرد ٪تو تعيق مشكبلت من عليها يًتتب كما األخرين أماـ التحدث قلق ظاىرة على الضوء تسليط -ْ

.كافةن  أبشكا٢تا اإلعبلـ كسائل خبلؿ من كمهنينا كٖتصليننا
مػع التحػدث قلػق خفػض يف ك عامة بصفةو  السلوؾ تعديل يف ٤توراين  عنصرنا كاالسًتخاء الذات فعالية اسًتاتيجية اعتبار-ٓ

.خاصة بصفةو  األخرين
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