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كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية وعالقتهما بقلق 

 التحدث أمام اآلخرين لدى طالبات كلية التربية 

 

 *د. / إبراهيم السيد إسماعيل 

 المستخلص: 

استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن العالقة بين قلق التحدث أمام اآلخرين وكل من كفاءة التمثيل 

المعرفي للمعلومات واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية، والكشف عن دور كفاءة التمثيل المعرفي 

اآلخرين، باإلضافة إلى للمعلومات واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية في التنبؤ بقلق التحدث أمام 

التعرف على االختالف في قلق التحدث أمام اآلخرين باختالف التخصص الدراسي، وذلك على عينة 

( طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة المنصورة، طبق عليهن مقياس كفاءة التمثيل 107قوامها )

لمعرفية، ومقياس قلق التحدث أمام اآلخرين، المعرفي للمعلومات، ومقياس استراتيجيات تنظيم االنفعال ا

وهم من اعداد الباحث الحالي، وباستخدام اختبار "ت"، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل االرتباط 

 الجزئي، وتحليل االنحدار المتعدد، توصلت الدراسة إلى:  

لتحدددث أمددام عددم وجددود فدروت ذات داللددة إحصددائية بدين متوسددلات درجددات اللالبدات فددى أبعدداد قلدق ا -1

 اآلخرين ودرجته الكلية ترجع إلى التخصص الدراسي )علمي/أدبى(.

وجود ارتباطات سالبة دالة احصائيًا بين درجات اللالبات فى أبعاد كفداءة التمثيدل المعرفدي للمعلومدات  -2

 ودرجته الكلية ودرجاتهن فى قلق التحدث أمام اآلخرين. 

وجود ارتباطات موجبدة دالدة إحصدائيًا بدين درجدات اللالبدات فدى بعدي اسدتراتيجيات تنظديم االنفعدال  -3

المعرفية )لوم الذات، االجتدرار، التهويدل، لدوم اآلخدرين( ودرجداتهن فدى قلدق التحددث أمدام اآلخدرين، فدى 

فيدة وقلدق التحددث أمدام حين ال توجد ارتباطات دالة إحصائيًا بين باقي اسدتراتيجيات تنظديم االنفعدال المعر

 اآلخرين. 

امكانية التنبدؤ بقلدق التحددث أمدام اآلخدرين مدن خدالل كفداءة التمثيدل المعرفدي للمعلومدات واسدتراتيجية  -4

 تنظيم االنفعال المعرفية )لوم الذات(. 

تحددث : كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات، استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية، قلق الالكلمات المفتاحية

 أمام اآلخرين، طالبات كلية التربية.

      مقدمة الدراسة :

يعد التحدث الشكل األساسي للتواصل والتفاعل بين األفراد فى المجتمع، فهو يعد وسيلة مهمة يستخدمها 

الفرد للتعبير عن حاجاته ومشاعره وأفكاره وآرائه وما لديه من معلومات، ولكن التحدث أمام اآلخرين 

المواقف الضاغلة التي يتعرض لها الفرد ويترتب عليها الشعور بالقلق، حيث يشعر الفرد بالقلق يعد أحد 
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نتيجة ادراكه أن هناك خلًرا ما يهدده، وقد تتفاوت حدة الشعور بالقلق حيث قد يبدأ بتوتر غامي وينتهى 

موقف ضاغط أو بأعراض جسدية تفقد الفرد توازنه، وتتعدد مصادر القلق فقد يحدث بسبب فكرة أو 

 .الشعور بالعجز أو الشعور باحتمال فقدان أمر يحظى بأهمية لدى الفرد

ويدخل قلق التحدث ضمن أشكال القلق االجتماعي، وهو يعد أحد المشكالت السلوكية التي تعوت عملية 

اد ذوو التواصل بين الفرد وباقي أفراد المجتمع، ويترتب عليه سوء التوافق الشخصي واالجتماعي، فاألفر

قلق التحدث يتجنبون المشاركة فى أنشلة التفاعل االجتماعي، ويغلب عليهم الخجل واالنلواء واالرتباك 

(، كما يظهر قلق 10، ص. 2009والتلعثم والتشويش الفكري، وهو ما يهدد طاقتهم االنتاجية )حسين، 

مع الغير، والهروب من  التحدث فى الشعور باالرتباك واالنزعاج عند المشاركة الشفوية والتفاعل

المواقف االجتماعية التي تتللب تواصالً شفوياً، ويصاحب ذلك تغيرات فسيولوجية تشير إلى النشاط 

 (.35، ص. 2018الزائد للجهاز العصبي الالإرادي )عبد العظيم، 

أحد أكثر أشكال القلق  Public Speaking Anxietyويعد قلق التحدث أمام الجمهور أو اآلخرين 

 .Bartholomay & Houlihan, 2016, Pنتشاًرا ويؤثر على واحد من كل خمسة أشخاص تقريبًا )ا

(، فمعظم األشخاص عندما يجدون أنفسهم في مواقف يصبحون فيها محور االهتمام حيث يتعين 211

 عليهم مخاطبة الجمهور، فإنهم يعانون من مشاعر مثل الخوف والقلق، مما يؤدي إلى الغثيان والتعرت

المفرط، ويحاول معظمهم تجنب المواقف التي يتعين عليهم فيها األداء أو التحدث في األماكن العامة، 

 .Raja, 2017, Pولكن عندما ال يمكن تجنب المشاركة فى تلك المواقف، فإن ذلك يعرضهم للضيق )

95 .) 

م بكلمات أو تعليقات حيث يخاف هؤالء األفراد بشكل أساسي من أن يُنقص من قدرهم وحديثهم بشكل عا

أو انتقادات، وبالتالي تظهر عليهم أعراض القلق الجسمية مثل ازياد نبضات القلب وجفاف الحلق 

وصعوبة التنفس أو ازدياد سرعته والرعشة فى اليدين، وعندما ينتابهم الخوف قد يتلعثم الغالبية منهم أثناء 

الحديث، وذلك يعكس ما أشار إليه علماء النفس حديثهم، وقد تتقلع كلماتهم أو تتشتت أفكارهم أثناء 

 (.100، ص. 1997الخوف من التحدث أمام اآلخرين أو الخوف االجتماعي )دبيس، 

وتوجد بعي المهن التي تتللب من الشخص أن يقف متحدثًا إلى اآلخرين، كما فى مهنة التدريس 

أس به يتحاشى هذه المواقف ويتجنب والتعليم، وهناك أشخاص يقدرون على هذا إال أن هناك عدًدا ال ب

مواجهة اآلخرين على نحو يشل حركته، ويحد من قدرته على التواصل معهم، وهؤالء األشخاص إذا 

أُجبروا على التحدث أو كانوا مضلرين للحديث أمام اآلخرين فإنهم يعانون العذاب واأللم، وقد يثير 

بالوهن، والغثيان، وفقدان الذاكرة المؤقت، والعرت الموقف استجابات فسيولوجية مثل : الدوخة والشعور 

الغزير واحمرار الوجه، وتشنج عضالت الوجه، وارتجاف اليدين أو القدمين، وشعور بضيق فى التنفس، 

 (.  97، ص. 2010وتسارع لضربات القلب )إبراهيم، والقرني، 

اللالب الجامعيين لديهم  %( على األقل من20% إلى15وأشارت عديد من الدراسات إلى أن ما بين )

%( من اللالب يكرهون 90% إلى85مخاوف االتصال الشفهي ويعانون من قلق التحدث، وأن ما بين )

(، 10، ص. 2002التحدث ولو لمرة واحدة أو مرتين فى القاعة التدريسية أمام زمالئهم )فى : البنا، 

إلى أن نسبة انتشار الخوف  Tillfors & Furmark  (2007)وأشارت دراسة تيلفورز وفورمارك 

%( لدى طالب الجامعة، وأن أكثر المواقف المثيرة للخوف لديهم هو التحدث أمام 16االجتماعي )



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 263 - 

%( من أفراد 19%( من نسبة من يعانون من الخوف االجتماعي، وكانت نسبتهم )71اآلخرين بنسبة )

إلى أن  Bartholomay & Houlihan  (2016)العينة الكلية، وأشارت دراسة بارثولوماي وهوليهان 

( Bragg, 2017, P. 2%( ، وأشار براج )20نسبة انتشار قلق التحدث بين أفراد المجتمع تصل إلى )

%( من األفراد يعانون من مستويات عالية من القلق المرتبط إما بالتواصل 40% إلى 30إلى أن ما بين )

( إلى أن نسبة انتشار 2017ت دراسة عيد )الحقيقي أو المتوقع مع شخص أو أشخاص آخرين، وتوصل

 %(.  19،8قلق التحدث بين طالب قسم التربية الخاصة بجامعة الملك خالد تبلغ )

وقد أشارت بعي الدراسات إلى وجود أثار سلبية مترتبة على ارتفاع مستوى قلق التحدث أمام اآلخرين، 

لبى لقلق التحدث على األداء ( إلى وجود تأثير س2006) Woodrowوودرو  حيث أشارت دراسة

( إلى أن 2010) Blume, Dreher & Baldwinالشفهي، وأشارت دراسة بلوم ودرير وبالدوين 

األفراد الذين يعانون من قلق التحدث أمام اآلخرين يكونون أقل قدرة على إظهار مهارات التفكير الناقد في 

إلى وجود عالقة عكسية بين  Soohinda  (2016)سوهندا  مواقف المناقشة الجماعية، وتوصلت دراسة

 Hasibua & Irzawatالخوف االجتماعي والتحصيل الدراسي، وأشارت دراسة حسيبوا وإرزوات 

 ( إلى أن الخوف والعصبية الناتجة عن قلق التحدث تؤثر فى األداء اللغوي الشفهي.2019)

ن تؤثر فى قلق التحدث، منها دراسة دبيس وقد حاولت بعي الدراسات الكشف عن العوامل التى يمكنها أ

( التى حاولت الكشف عن العالقة بين تقدير الذات والخوف من التحدث أمام اآلخرين، ودراسة 1997)

( التى حاولت تحديد أساليب التعلم المتصلة بمخاوف االتصال الشفهي، ودراسة آدكنز 2002البنا )

Adkins (2006التى حاولت الكشف عن العالقة )  بين أبعاد التعلم المنظم ذاتيا وقلق التحدث أمام

( التى استهدفت الكشف عن العالقة بين القلق 2006اآلخرين، ودراسة البنا وعبد الخالق ومراد )

( التى استهدفت الكشف عن دور الكفاءة 2007) Liuاالجتماعي واألفكار السلبية التلقائية، ودراسة ليو 

( التى هدفت 2010التحدث باللغة االنجليزية، ودراسة إبراهيم والقرني )فى اللغة االنجليزية فى قلق 

الكشف عن عالقة رهاب الكالم بكل من : القلق االجتماعي والرهاب االجتماعي والعصابية واالنبساط، 

التى استهدفت التعرف على أسباب القلق الناجم عن اللغة اإلنجليزية كلغة Mak  (2011)ودراسة ماك 

( التى هدفت الكشف عن دور الكفاءة فى اللغة االنجليزية فى 2014) Gaibani راسة جيبانيثانية، ود

 & Soltani, Hosseiniسللاني وحسيني وناغيزاده  قلق التحدث باللغة االنجليزية، ودراسة

Naghizadeh (2018 التى هدفت الكشف عن دور التجنب التجريبي واالندماج المعرفي فى قلق )

 جتماعية. التفاعالت اال

ونظًرا لما يترتب على قلق التحدث أمام اآلخرين من آثار سلبية فى حياة األشخاص ستحاول الدراسة 

الحالية الوقوف على بعي العوامل التى قد يمكنها أن تؤثر فيه، وذلك من خالل دراسة أثر كفاءة التمثيل 

 لق التحدث أمام اآلخرين.المعرفي للمعلومات واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية فى ق

حيث يعد التمثيل المعرفي للمعلومات ركنًا أساسيًا لجميع أنواع المعرفة االنسانية؛ ألنه عملية تركز على 

استخالص المعلومات من الخبرات الحسية وضمها إلى ما هو موجود فى الذاكرة، بحيث يتم ترميز 

لخبرات السابقة التى تم تخزينها فى المخ )محمد، المعلومات التى تنبثق عن الخبرات الحسية وربلها با

(، حيث يعمل التمثيل المعرفي على تحويل المنبهات والمثيرات إلى أنماط سلوكية 877، ص. 2020

ومخللات من خالل تنظيمها ومعالجتها وترميزها بحيث تصبح ذات معنى وتمكن الفرد من توظيفها فى 

(، كما يساعد التمثيل 60، ص. 2018)فى : الغرايبة ، والسديري،  التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة
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المعرفي على إنشاء روابط وعالقات بين أجزاء المعلومات واألفكار الجديدة والسابقة، وبالتالي المساعدة 

على تصنيف المعلومات التى بدورها تساهم فى عمل مخللات وخرائط معرفية يستفيد منها الفرد فى 

( ، ويرى العديد من 250، ص. 2018وسهولة استرجاع المعلومات )فى : الزغبي،  انجاز المهام

الباحثين أن الفروت الفردية فى نواتج النشاط العقلي المعرفي هي دالة لتفاعل كل من المدخالت المعرفية 

؛  89، ص. 2001من ناحية ومستوى كفاءة التمثيل المعرفي لهذه المدخالت من ناحية أخرى )شلبي، 

 (.92، ص. 2003لسيد، ا

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن سرعة التعلم وفاعليته تعتمدان على قدرة المتعلم على إحداث 

ارتباطات مستدخلة أو مشتقة بين المادة الجديدة موضوع التعلم وبين محتوى البناء المعرفي للفرد 

واستخالص عالقات بين المعلومات السابق  بخصائصه الكمية والكيفية، باإلضافة إلى قدرته على اشتقات

اكتسابها والحالية، واستخدام هذه العالقات فى تمثيل المعلومات الجديدة وتوظيفها فى بناء خلط معرفية 

 (.90، ص. 2001تسهم فى تيسير التعامل مع المواقف الجديدة المختلفة )شلبي، 

ية فى معالجة المعلومات وغياب الترابلات ويشير ضعف كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات إلى السلح

المنلقية بينها، وبالتالي صعوبة االحتفاظ بها والفشل فى توظيفها على نحو فعال؛ مما قد يترتب على ذلك 

الشعور بنقص الثقة بالنفس ، وصعوبة استدعاء الكلمات والجمل المناسبة للمواقف، وذلك قد يؤثر فى 

التى تحتاج إلى استدعاء المعلومات من الذاكرة، وفى هذا االطار توصلت شعور الفرد بالقلق فى المواقف 

( إلى أن قلق االختبار يزداد بنقصان كفاءة التمثيل 2018(، ودراسة الزغبي )2017دراسة مهدى )

 المعرفي لدى اللالب. 

ى كفاءة التحدث وفى ضوء ما سبق يعتقد الباحث أن كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات قد يكون لها دوًرا ف

أمام اآلخرين، حيث يُعرف التحدث بأنه عملية ذهنية تتضمن التواصل مع اآلخرين والتأثير فيهم عبر 

(، كما يُعرف التحدث بأنه Vitthal, 2010, P. 3تراكيب صوتية توضح المعنى المراد ايصاله لآلخرين)

كيب، لكى يتواصل مع اآلخرين ويتمكن قدرات عقلية وأدائية يمتلكها الفرد إلخراج الكلمات وعرض الترا

، Shahini & Siamak, 2010, P. 31)من التعبير عن مشاعره وأفكاره وملالب الحياة المختلفة )

ويظهر الضعف فى القدرة على التحدث عند األفراد من خالل ضعف توظيف اللغة كأداة فكرية تمكنهم 

تالكهم القدرة على تنظيم األفكار واعادة من فهم اآلخرين والتواصل معهم، ويظهر ذلك فى ضعف ام

 (. Vitthal, 2010, P. 13صياغتها، وعدم القدرة على توظيف مهارات ادراك المعاني والتدليل عليها )

من المتغيرات المهمة التى تتعلق بالسيلرة على  Emotion Regulationكما يعد تنظيم االنفعال 

الفعالة فى المهام والتأثير فى عمليات اتخاذ القرار وحل االنفعاالت والتحكم فى السلوك والمشاركة 

المشكالت، ويستخدم األشخاص مجموعة من اللرت المعرفية فى التعامل مع المعلومات المثيرة لالنفعال 

 Cognitive Emotion Regulationأو العاطفة يللق عليها استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية 

Strategies (Garnefski, Kraaij, Spinhoven, 2001, P. 1314.) 

وقد أشارت نتائج بعي الدراسات إلى وجود عالقات قوية بين استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية 

والمشكالت االنفعالية، حيث أن استخدام استراتيجيات معرفية معينة فى التعامل مع االنفعاالت يجعل الفرد 

السلبية، بينما استخدام استراتيجيات معرفية أخرى يعين للفرد على أكثر استجابة وتأثر بأحداث الحياة 

تحمل تجارب الحياة السلبية، حيث تشير نتائج بعي الدراسات إلى أن األشخاص الذين ينخرطون في 
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استراتيجيات أقل تكيفًا مع األحداث السلبية من المرجح أن يكونوا أكثر عرضة لخلر المشكالت االنفعالية 

 ,Garnefski, Legersteeالذين يستخدمون استراتيجيات أكثر تكيفًا مع األحداث السلبية ) من األشخاص

Kraaij, Kommer & Teerds, 2002, P. 604 ; Garnefski & Kraaij , 2006 , P. 1660.) 

ابيًا وأشارت نتائج العديد من الدراسات إلى أن االستراتيجيات التكيفية لتنظيم االنفعال المعرفية ترتبط ايج

بالمتغيرات التالية : السعادة النفسية، والرضا الوظيفي، والذكاء الوجداني، وجودة الحياة، والمرونة، 

والتوافق النفسي. بينما ترتبط االستراتيجيات غير التكيفية لتنظيم االنفعال المعرفية ايجابيًا بالمتغيرات 

االفكار االنتحارية، والمعتقدات الوسواسية، التالية : مفهوم الذات السلبى عن الجسد، واالندفاعية، و

 (.241، ص. 2015واالكتئاب )الضبع، 

يتضح مما سبق أن التمثيل المعرفي الكفء للمعلومات يعنى وجود ترابلات منلقية بين المعلومات، 

وبالتالي سهولة االحتفاظ بها والنجاح فى توظيفها على نحو فعال؛ مما قد يترتب على ذلك الشعور بالثقة 

اتيجيات تنظيم االنفعال بالنفس فى المواقف التى تتللب استدعاء الكلمات واألفكار، كما تؤثر بعي استر

المعرفية فى التكيف مع المواقف الضاغلة واألحداث السلبية من خالل توجيه وادارة االنفعاالت الناتجة 

 عنها، وبالتالي مواجهة المواقف الضاغلة دون الشعور بالتوتر أو القلق الذى يؤثر بالسلب فى األداء.  

      مشكلة الدراسة :

مالحظات واقعية أثارت انتباه الباحث، فقد الحظ الباحث خالل التدريس  ظهرت مشكلة الدراسة من

للالب كلية التربية تهرب كثير من اللالب من المواقف التي تستدعى منهم التحدث أمام زمالئهم 

بالمحاضرات، وعندما ال يجد اللالب مفًرا من ذلك، يظهر عليه االرتباك واحمرار الوجه، وينخفي 

يقة ال شعورية فى أدواته، وقد يظهر عليه اللجلجة والتلعثم، كما الحظ الباحث ذلك صوته، ويعبث بلر

أيضاً خالل جلسات االمتحانات الشفوية، فقد يصل األمر لدى بعي اللالب إلى نسيان جزئ أو كلى 

 للمعلومات المرتبلة باإلجابة عن أسئلة االمتحان.

ل المالحظة ضعف اللالبات المعلمات فى ( إلى أنه تبين من خال161، ص. 2007وأشار راشد )

مجموعة من المهارات الخاصة بالتواصل الشفوي للتدريس، والتي منها : الحديث المنظم، بدء الحديث 

وانهاء الحديث بكلمات مناسبة، الحديث بثقة، تنويع نبرات الصوت، استخدام التعبيرات المناسبة، 

اللالبات أنهن شعرن بحالة من القلق الشديد قبل وأثناء %( من 70وبمناقشته لللالبات المعلمات ذكر )

 التدريس. 

( إلى أنه كلما ارتفعت حالة القلق لدى اللالب المعلمين 1996وقد توصلت دراسة العيسوي وثاني )

( إلى أن اللالب المعلمين 2001انخفي مستوى أدائهم اللغوي الشفهي، كما توصلت دراسة رضوان )

لى فى قلق التدريس يواجهون مشكالت أكبر فى التربية الميدانية فى تقديم أصحاب المستويات األع

( إلى أنه كلما زاد قلق التدريس انخفي مستوى 2007الدروس وكيفية تنفيذها، وتوصلت دراسة راشد )

 اللالبات فى أداء مهارات التواصل الشفوي.

المواقف الضاغلة والتغلب على وايمانًا بالدور الرئيسي لمقومات شخصية الفرد فى التعامل مع  

الظروف السلبية المحيلة بالتحدث أمام اآلخرين، تحاول الدراسة الحالة الكشف عن دور كفاءة التمثيل 

المعرفي للمعلومات فى التأثير على قلق التحدث أمام اآلخرين لدى طالب كلية التربية، حيث يذكر الزيات 
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م من خاللها تمثيل المعرفة تؤثر تأثيًرا بالًغا على كفاءة ( أن اللريقة التى يت553 - 552، ص. 2001)

أو فاعلية استرجاعها أو تذكرها وكذا على ديمومة تعلمها واالحتفاظ بها، وأن التمثيل المعرفي يقف خلف 

الكفاءة العقلية المعرفية والكفاءة الذاتية األكاديمية للفرد، واستخداماته وأوعيته فى التعبير والحديث. كما 

( أن تمثيل المعلومات القائم على المعنى يجعل األفراد لديهم ذاكرة جيدة 198، ص. 2004يرى العتوم )

لمعاني المعلومات والخبرات، مما يعنى أن الناس لديهم القدرة على تذكر المعلومات بفعالية عالية. ويشير 

اءة التمثيل المعرفي ( إلى أن كفGareth, Philip, Jakke & Alexandra, 2008جاريث وزمالؤه )

 للمعلومات تؤثر فى قدرة الفرد على انجاز المهام وحل المشكالت.

كما تحاول الدراسة الحالة الكشف عن دور استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية فى التأثير على قلق 

لفرد عن التحدث أمام اآلخرين لدى طالب الجامعة، حيث تؤدى االنفعاالت السلبية إلى تشتت انتباه ا

 ,Al Badareen, 2016المهمة األساسية، وتوجه انتباهه إلى أفكار ال عالقة لها بالمهمة التى يقوم بها )

P. 680 ،كما أن االنفعاالت السلبية تقلل من سعة الذاكرة العاملة وبالتالي تؤثر فى التذكر طويل األمد ،)

(، وتعد قدرة الفرد على 536، ص. 2016)عفيفي، بينما االنفعاالت االيجابية تيسر عملية التفكير والتذكر

تنظيم مشاعره االيجابية والسلبية مهارة نمائية تسمح له بالتعامل مع التحديات اليومية، وقد تبين أن ادراك 

وفهم االنفعاالت يسهم فى تنمية وتحسين دوافع الفرد، وموارده الشخصية، والذاكرة، والتعلم )فى : عبد 

 (. 327، ص. 2018الحميد، 

وقد أشارت نتائج عديد من الدراسات إلى أن االناث تعانى أكثر من الذكور فى القلق االجتماعي أو 

الخوف االجتماعي أو قلق االتصال الذى من أشكاله قلق التحدث أمام اآلخرين، فقد أشارت نتائج دراسة 

 ,Bremberورالف ريمبر وبراون   ، ودراسة Furmark (2002)(، ودراسة فورمارك 1991حبيب )

Brown & Ralph  (2002) ( ودراسة إبراهيم والقرني 2006، ودراسة البنا وعبد الخالق ومراد ، )

( ، ودراسة سيمادى 2016)  Soohindaسوهندا  (، ودراسة2015(، ودراسة رجيعة )2010)

د ( إلى وجو2020( ، ودراسة سليمان وعبد الرحمن وسعفان )2019)  Simadi & Gazanوجازان

( إلى أنه 2019(، ودراسة مونى )2017فرت دال بينهما فى اتجاه االناث، بينما توصلت دراسة الرقاد )

 ال يوجد فرت دال بين الذكور واالناث. 

وقد اهتمت بعي الدراسات بالتعرف على الفرت بين طالب التخصصين العلمي واألدبي فى القلق 

( إلى أنه ال 2017ل، فقد أشارت نتائج دراسة عسيري )االجتماعي أو الخوف االجتماعي أو قلق االتصا

يوجد فرت دال فى الخوف االجتماعي يعزى لمتغير التخصص الدراسي، وأشارت نتائج دراسة الرقاد 

( إلى أنه ال يوجد فرت دال فى الرهاب االجتماعي يعزى لمتغير التخصص الدراسي، وأشارت 2017)

يوجد فرت دال فى القلق االجتماعي يعزى لمتغير التخصص ( إلى أنه ال 2019نتائج دراسة مونى )

( إلى وجود فرت دال فى قلق االتصال العام فى اتجاه 1991الدراسي. بينما توصلت دراسة حبيب )

 طالب التخصص األدبي. 

ونظًرا لتأثير قلق التحدث أمام اآلخرين فى سلوكيات طالب كلية التربية فى الحاضر والمستقبل، أصبح 

الضروري إجراء دراسات للكشف عن العوامل التى يمكنها أن تؤثر فى قلق التحدث أمام اآلخرين، من 

حتى يمكن ضبلها والتحكم فيها؛ لذلك تحددت مشكلة الدراسة الحالية فى الكشف عن اسهام كفاءة التمثيل 

خرين لدى طالبات المعرفي للمعلومات واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية فى قلق التحدث أمام اآل

 كلية التربية، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :
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 هل يختلف قلق التحدث أمام اآلخرين لدى طالبات كلية التربية باختالف التخصص الدراسي؟ -1

مددا نمددط وداللددة العالقددة بددين كفدداءة التمثيددل المعرفددي )األبعدداد والدرجددة الكليددة( وقلددق التحدددث أمددام  -2

 بعاد والدرجة الكلية( ؟ اآلخرين )األ

ما نمط وداللة العالقة بين استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية وقلق التحدث أمام اآلخرين )األبعداد  -3

 والدرجة الكلية( ؟ 

هل يمكن التنبؤ بقلق التحدث أمام اآلخرين من خالل : كفاءة التمثيل المعرفي، واسدتراتيجيات تنظديم  -4

 االنفعال المعرفية؟

       الدراسة : أهداف

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يأتي :

وصددف طبيعددة الفددروت فددى قلددق التحدددث أمددام اآلخددرين لدددى طالبددات كليددة التربيددة وفقدداً للتخصددص   -1

 الدراسي.

الكشف عن نوعية العالقدة وداللتهدا بدين قلدق التحددث أمدام اآلخدرين وكدل مدن كفداءة التمثيدل المعرفدي  -2

 واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية.للمعلومات 

الكشف عن مكونات كفاءة التمثيدل المعرفدي للمعلومدات واسدتراتيجيات تنظديم االنفعدال المعرفيدة التدي  -3

 تسهم فى التنبؤ بقلق التحدث أمام اآلخرين. 

          أهمية الدراسة :

 تتضح أهمية الدراسة في : 

ن الدذى يعدد مدن المشدكالت التدي يمكدن أن يواجههدا األفدراد، تناولها متغير قلق التحدث أمدام اآلخدري -1

والتي تؤثر سلبًا فى حيداتهم الدراسدية واالجتماعيدة والمهنيدة، فمدن المتوقدع أن يسداهم هدذا البحدث فدى فهدم 

مشددكلة التحدددث أمددام اآلخددرين التددي تثيددر قلددق األفددراد مددن خددالل الجمددع بددين دور المتغيددرات المعرفيددة 

تم الدراسدة الحاليدة بتوضديح دور كفداءة التمثيدل المعرفدي للمعلومدات واسدتراتيجيات والوجدانية، حيدث تهد

 تنظيم االنفعال المعرفية فى قلق التحدث أمام اآلخرين. 

تناولها عينة طالب كلية التربية، الذين هم عمداد العمليدة التعليميدة فدى المسدتقبل، واالهتمدام بهدم مدن  -2

وذلدك يتللدب تسدليط الضدوء علدى مشدكالتهم ومحاولدة الكشدف عدن المؤشرات الدالة على تقددم المجتمدع، 

أسبابها والعوامل المؤثرة فيها وايجاد الحلول لها، والتي منها مشدكلة قلدق التحددث أمدام اآلخدرين التدى تعدد 

ذو أهمية خاصة لدى طالب كلية التربية؛ ألن المعلم اذا فشل فى التحدث أمام التالميدذ فلدن يصدبح لده دور 

ل الصدف وسديفقد السديلرة عليده، وبالتدالي لدن يسدتليع ايصدال المدادة العلميدة وتحقيدق األهدداف فعال داخد

 التعليمية المبتغاة. 
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محاولددة التعددرف علددى بعددي العوامددل الخاصددة بدداللالب التددي تزيددد مددن قلقهددم عنددد التحدددث أمددام  -3

، باإلضافة إلى تحديد بعد اآلخرين، وبالتالي يمكن من خاللها تحسين ثقة اللالب في التحدث أمام اآلخرين

 األُطر التى يمكن للمعلمين استخدامها للمساعدة في تقليل قلق اللالب من التحدث أمام اآلخرين.

االستفادة من نتائج الدراسة فى تقديم بعي المؤشرات التى تساعد المختصين على تخليط وتصميم  -4

ي أو تحد من ظهور قلق التحدث أمام اآلخرين البرامج االرشادية والتدريبية والعالجية المناسبة التى تخف

 كتدخل مبكر من خالل تناول كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية.

 مصطلحات الدراسة :   

 Cognitive Representation Efficiency of  كفاااءة التمثياال المعرفااي للمعلومااات   أوالً :

Information  

يعرفها الباحث إجرائيًا بأنها " امكانية االحتفاظ بالمعلومات وربلها بالبنية المعرفية واستنتاج أفكار 

 ومعانى جديدة منها وتوظيفها بشكل فعال ". 

 Cognitive Emotion Regulation Strategies     استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفيةثانياً : 

" طرت معرفية قد تكون تكيفية أو غير تكيفية يستخدمها الفرد فى التعامل مع  يعرفها الباحث إجرائيًا بأنها

 االنفعاالت والمشاعر المرتبلة باألحداث السلبية ومواقف الحياة الضاغلة ". 

  Public Speaking Anxiety         قلق التحدث أمام اآلخرين ثالثًا : 

يعرفه الباحث إجرائيًا بأنه " شعور الفرد بالتوتر المصحوب بمجموعة من االضلرابات اللفظية 

 والفسيولوجية التى تعوت توصيل المعلومات واألفكار واآلراء عند التحدث أمام مجموعة من األشخاص".  

 :   إطار نظري ودراسات سابقة

 قلق التحدث أمام اآلخرين :  أوالا 

المشاعر اللبيعية التى يمر بها كل انسان وهو لب الصحة النفسية، إال أن له وجهين فهو يعد القلق من 

أساس جميع االنجازات البشرية، ويساعد على بذل الجهد للوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة 

 والحصول على أفضل النتائج، ولكنه أيًضا هو المتغير الحيوي فى كل االضلرابات النفسية والمشكالت

السلوكية واالنفعالية واألمراض الجسمية، ويؤثر على توافق الفرد النفسي واالجتماعي وخاصة عندما 

 (.302، ص. 2019يكون القلق شديًدا ومستمًرا مما يجعل حياة الفرد كلها تعاسة )مونى، 

حقيقي ويُنظر إلى القلق على أنه ظاهرة معقدة الستجابة اإلنسان للتهديد أو الخلر المتخيل أو ال

(Horwitz, 2002, P. 4 أو هو سلسلة من األفكار والصور التى تؤثر بشكل سلبي وال يمكن السيلرة )

 ,Raja( أو هو حالة من عدم االرتياح ناتج عن توقع شيء مهدد )Lehto, 2004, P. 18عليها نسبيًا )

2017, P. 96مستقبل يمثل ( أو هو شعور يظهر كرد فعل على موقف معين أو شيء قد يحدث في ال

 (.Isnaini, 2018, P. 12تهديًدا للفرد )
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ويرى سبيلبيرجر أن القلق يسمح للفرد بإدراك المواقف غير الخلرة على أنها تهديد، واالستجابة بشكل 

 ,In : Lehto, 2004غير متناسب مع هذه المواقف بردود فعل أعلى من مستوى الخلر الموضوعي )

P. 17.) 

( عدة سمات أساسية للقلق تتمثل فى أنه : حالة انفعالية غير سارة 33، ص. 2018ويحدد عبدالعظيم )

تنلوي على مزيج من مشاعر الخوف والتوتر والضيق واالنزعاج تنشأ عند التعرض لمثير مهدد وغير 

واضح داخلي أو خارجي، وهذه الحالة تصاحبها بعي األعراض الجسمية واالنفعالية والسلوكية 

 واالجتماعية.

(، In : Huda, 2018, P. 27-28ستيوارت والرايا أنه توجد أربعة مستويات من القلق ) ويرى

يرتبط بالتوتر في الحياة اليومية ويتسبب في وجود شخص   Mild Anxietyالمستوى األول: قلق خفيف 

 حذر، وهذا المستوى من القلق طبيعي في الحياة ألنه يمكن أن يزيد من الدافع لجعل الفرد مستعًدا

يسمح للشخص بالتركيز على األشياء Moderate Anxiety للتصرف، والمستوى الثاني: قلق معتدل 

المهمة واالستبعاد لألخرى، وفي هذه الحالة ال يزال بإمكان الفرد تعلم التوجيهات من األفراد اآلخرين، 

ا لألشياء التي أصبحت وقد ال يمكن للفرد استيعاب التحفيز من الخارج بشكل صحيح، ولكن ينتبه الفرد حقً 

يقلل بشكل كبير من المنلقة التي  Severe Anxiety مركًزا لالنتباه، والمستوى الثالث: قلق شديد 

يدركها الناس، حيث يجعل الفرد يميل إلى التركيز على شيء مفصل ومحدد وال يمكنه التفكير في أي 

تبط بالخوف بسبب فقدان السيلرة، وهذا المستوى مر  Panicشيء آخر، والمستوى الرابع : الذعر 

 فاألفراد الذين يعانون من الذعر ال يستليعون فعل أي شيء حتى مع التوجيه.

عائقًا من العوائق التي تقف بين الفرد والتفاعل االجتماعي مع  Social Anxietyويعد القلق االجتماعي 

ماعي، بحيث يظهر به : مشاعر اآلخرين، وهو يمثل استجابة معرفية وسلوكية وانفعالية لموقف اجت

الضيق، والخوف من التقييم السلبى من اآلخرين، وظهور أعراض فسيولوجية مثل احمرار الوجه، 

 ,Ahghar)وسرعة ضربات القلب، والدوخة، والعرت، وارتجاف اليدين والقدمين، والشعور بالغثيان 

2014, P. 109) . 

بأنه خوف شديد غير مقبول من  Social Phobia( الخوف االجتماعي 225، ص. 2000ويعرف عقل )

مواجهة اآلخرين والتعامل معهم أو التحدث إليهم، وتجنب المواقف االجتماعية باعتبارها مواقف تقييمية 

تهديدية للفرد؛ ألنه يعتقد أنه موضع فحص وتقويم من اآلخرين، ويأخذ الخوف فى المدارس أشكاالً منها 

 أو الزمالء، وعجز شديد فى المشاركة فى األنشلة الصفية والالصفية. الخوف من الوقوف أمام المدرس

ويعد قلق التحدث أمام اآلخرين أحد مظاهر القلق االجتماعي أو الخوف االجتماعي، وفيه يخاف الفرد من 

أن يُخلئ فى الحديث، أو يتحدث بصورة غير الئقة، أو يتم تفسير كالمه بشكل خاطئ، أو يتلعثم أثناء 

. (Johnson, 2012, P. 18)، أو ال يستليع االستمرار فى الكالم، أو ال يمكنه االجابة عن األسئلة الكالم

ويعد قلق التحدث أمام اآلخرين من أكثر المواقف شيوًعا لدى األشخاص الذين يعانون رهابًا اجتماعيًا، 

 ,Hofmann, Ehlers & Roth)ويوصف بأنه الموقف األكثر شيوًعا لدى بعي أفراد المجتمع 

( أن من صور الرهاب االجتماعي : قلق التحدث 43-42، ص. 2017. كما يذكر عبد المنعم )(1995

أمام اآلخرين خاصة كلما كان عدد الحضور أكبر واستخدام الكلمات االرتجالية غير المكتوبة، وقلق 

أو يعلق على  الحديث مع مجموعة من الناس بصوٍت عاٍل كاللالب عندما يلرح سؤااًل أو فكرة ما
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موضوع ما، وقلق الحديث مع أصحاب المراكز االدارية العليا كالمدير، وقلق التحدث فى المواقف 

األسرية فال يستليع التعبير عن رأيه أو المشاركة فى النقاش، وقلق األكل والشرب فى وجود اآلخرين فى 

وقلق الحديث مع الجنس اآلخر، وقلق  المناسبات واألماكن العامة كالملاعم حيث يعتقد أن الناس تراقبه،

 حضور المناسبات االجتماعية كحفالت الزواج واالحجام عن دعوة اآلخرين فى مناسباته االجتماعية.

قد تعددت المفاهيم والمصللحات المعبرة عن الخوف أو القلق من التحدث، منها قلق االتصال 

Communication Apprehension  وقلق الجمهور ،Audience Anxiety  وقلق التحدث ،

Speech Anxiety   وقلق التحدث أمام الجمهور ،Public Speaking Anxiety  ورعب المنصة ،

Stage Fright   والخوف من التحدث أمام الجمهور ،Fear of Public Speaking  كل تلك ،

 (.101، ص. 1997المصللحات ذات صلة بالخلابة العامة أو التحدث أمام مجموعة من الناس )دبيس، 

بأنه مخاوف غير  Speech Phobia( رهاب الكالم 109، ص. 2010ويعرف إبراهيم والقرني )

عقالنية مرتبلة بالحديث أو الكالم أمام اآلخرين، حيث يرى الشخص الموقف الكالمي مهدًدا لكينونته 

يتوقع أن يللب منه الكالم  ويؤثر على قدرته على الكالم وكفاءته، وقد يدفع الفرد إلى تجنب المواقف التي

 فيها.

( قلق التحدث بأنه شعور الفرد بالتوتر واالرتباك واالضلراب فى 27، ص. 2018ويعرف عبد العظيم )

موقف التحدث، مما يجعله يخشى مواجهة الموقف، وتظهر عليه مجموعة من األعراض والسلوكيات 

د للجهاز العصبي الالإرادي، والتي تنعكس سلبًا التى تعبر عن اضلرابه وعدم ارتياحه نتيجة للنشاط الزائ

 على تعبيره الشفوي.

ويشير قلق  التحدث إلى مشاعر عدم الراحة التي يشعر بها الناس قبل أو أثناء التحدث في األماكن العامة 

(In: Isnaini, 2018, P. 18.) 

ظهر فى سلوك الهروب من ويظهر القلق االجتماعي فى ثالثة مظاهر، أوالً : المظاهر السلوكية : وت

مواقف اجتماعية مختلفة وتجنبها كعدم تلبية الدعوات االجتماعية والتقليل من االتصاالت االجتماعية، 

وثانيًا : المظاهر المعرفية : وتتمثل فى أفكار تقييمية للذات، واالنشغال المتكرر بالمواقف االجتماعية 

ون حول الشخص نفسه، والقلق الدائم من ارتكاب األخلاء، الصعبة أو المثيرة للقلق، وعما يعتقده اآلخر

وثالثًا : المظاهر الفسيولوجية: وتتضح فى معاناة الشخص من مجموعة مختلفة من األعراض الجسدية 

المرتبلة بالمواقف االجتماعية المرهقة بالنسبة له، كالشعور بالغثيان واألرت واالحساس بالغصة فى 

 (.51-50، ص. 2001)فى : رضوان،  الحلق واالرتجاف والتعرت

( أن قلق التحدث يتضمن ثالثة جوانب مترابلة، أوالً : الجانب النفسي : 10، ص. 2009ويذكر حسين )

ويتمثل فى مشاعر الضيق واالنزعاج والتوتر والعصبية التي تلى ادراك موقف التحدث الفعلي أو 

اً بين المثير الذى أدى إلى القلق والسلوك الدال عليه، المتخيل، وثانيًا : الجانب المعرفي : الذى يعد وسيل

ويظهر النشاط المعرفي فى المعلومات االجتماعية المدركة من قبل الفرد ذاته والوعى بها ومراقبتها 

والشك فيها، ومعلوماته عن اآلخرين، وقدرته على ترك انلباع مرغوب فيه لديهم، وثالثًا : الجانب 

 ألعراض السلوكية اللفظية وغير اللفظية الدالة على قلق التحدث. السلوكي : ويتمثل فى ا
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ويعاني المتحدثون بشكل مختلف وتحت أسباب كثيرة قبل التحدث واثنائه من ثالثة أعراض، أواًل : 

: وتتمثل فى زيادة نبضات القلب، وزيادة تعرت  Physiological Symptomsاألعراض الفسيولوجية 

يان، واضلراب المعدة، وارتعاش األيدي واألرجل، وصدور أصوات اهتزازية، األيدي، والشعور بالغث

وجفاف الفم، وذلك يتسبب في صعوبة التعبير حتى بكلمات بسيلة، بل إن التنفس يكون أسرع ويصل إلى 

: ويكون السلوك األول الشائع  Behavioral Symptomsأقصى حاالته، وثانيًا : األعراض السلوكية 

ين لديهم ارتفاع فى مستوى قلق التحدث أو التواصل هو تجنب موقف التحدث، حيث يتجنب األشخاص الذ

االتصال؛ ألنه سيواجه ردود فعل سلبية من القلق التي من شأنها أن تتجاوز المكاسب المتوقعة من 

من التفاعل، كما يفضل الشخص الذي يعاني من مخاوف التواصل أن يظل صامتًا وهادئًا، فهو غير متأكد 

التعبير عن آرائه ويعتذر عندما يتم اللعن في آرائه، وغالبًا ما يفسر أسئلة اآلخرين على أنها انتقادات، 

عالوة على ذلك فإنه يشعر بأنه ليس آمنًا ومحميًا، ونتيجة لذلك قد يظهر الفرد الرغبة في عدم التواصل 

 Psychologicalألعراض النفسية مع اآلخرين، ويفضل التزام الصمت في معظم األحيان، وثالثًا: ا

Symptoms حيث توجد بعي العالمات العقلية غير المرئية لقلق التحدث، والتي منها: األفكار :

المشوشة، ونسيان الفرد لما كان يخلط لقوله، والشعور بعدم الكفاءة، والتحدث الذاتي السلبي 

(Tadjouri, 2016, P. 10-11 .) 

( مظاهر القلق االجتماعي )والذى من أشكاله قلق التحدث أمام 116، ص. 2018ويجمع عبد الحميد )

اآلخرين( فى مظاهر سلوكية : تتمثل فى التلعثم فى الكالم، والتردد فى المشاركة فى االنشلة االجتماعية، 

والهروب من المواقف االجتماعية، والخوف من أن يكون موضع مالحظة من اآلخرين، ومظاهر 

فى عرت زائد فى اليدين والكفين والوجه، وجفاف فى الفم والحلق، واالرتعاش فسيولوجية : تتمثل 

الالإرادي، واضلرابات التنفس، وزيادة فى دقات القلب، ومشاكل فى المعدة، والتعب والصداع وارتفاع 

ضغط الدم، ومظاهر معرفية : تتمثل فى التفكير المستمر والمتكرر للمواقف االجتماعية المثيرة للقلق، 

وضعف التركيز، والتفكير فى ما يعتقده اآلخرون عنه. باإلضافة إلى مظاهر نفسية : تتمثل فى توهم 

 المرض والتشاؤم وسوء التوافق االجتماعي. 

يتضح مما سبق أن قلق التحدث أمام اآلخرين يرتبط بمدى واسع من األعراض تكون على المستوى 

؛ الحسن،  54، ص. 2009على النحو التالي )حسين، الجسمي والمعرفي والسلوكي، ويمكن تفصيل ذلك 

( : األعرض الجسمية )الفسيولوجية(: وتتمثل فى ردود الفعل الفسيولوجية 214-213، ص. 2020

الشديدة التى تحدث فى المواقف االجتماعية المثيرة للخوف، وتتضمن احمرار الوجه، واالرتعاش فى 

بات القلب، وضيق التنفس، ومغص فى المعدة، اليدين، والغثيان، وتصبب العرت، وسرعة ضر

واالحساس بالغصة فى الحلق، واألعراض المعرفية : وتتمثل فى االعتقادات واألفكار السلبية 

واالفتراضات والتوقعات غير التوافقية لدى الفرد، مثل أفكار تقييميه للذات، واالنشغال المتكرر بالمواقف 

قده اآلخرون حول الشخص نفسه، والقلق من ارتكاب األخلاء، ويلعب االجتماعية المثيرة للقلق، وما يعت

هذا المكون دوًرا حاسًما فى استمرار القلق االجتماعي، باإلضافة إلى سرعة التقاط المؤشرات على وجود 

خلر يهدد الفرد مثل اعتقاد الشخص بأنه سوف يتعرض لشيء يؤدى إلى التقليل من قيمته فى نظر 

ً تسيلر عليه هذه اآلخرين، حيث يقو م باستدعاء التوقعات السلبية التي سوف تحدث له، فيصبح قلقًا

االفكار، وبالتالي يُحجم عن الموقف االجتماعي أو يدخل فى توقع الفشل، واألعراض السلوكية : وتظهر 

رتباك كنتيجة لألفكار المعرفية واألحاسيس الفسيولوجية فتظهر متمثلة فى تقليل التواصل البصرى، أو اال

والتلعثم، وغالبًا ما يظهر االنسحاب وعدم المواجهة خاصة فى المواقف التي تتللب مواجهة المجتمع، 
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حيث يلجأ الفرد إلى سلوكيات يستخدمها بهدف التقليل من مستوى القلق االجتماعي مثل النزعة إلى 

والتقليل من االتصاالت  الهروب من المواقف االجتماعية وتجنبها، وعدم تلبية الدعوات االجتماعية،

 االجتماعية. 

وترتبط هذه األعراض مع بعضها بشكل وظيفي، فتوقع التقييم السلبى للسلوك الشخصي يقود إلى تنشيط 

ارتفاع فى االنتباه الذاتي يظهر فى تكثيف مالحظة الذات، كما ينشغل األشخاص بإدراك اشارات األخلاء 

االدراك إلى العزو السببي الخاطئ ألعراض القلق كدليل على الممكنة والفشل فى سلوكهم، ويقود هذا 

التقييم السلبى من قبل اآلخرين، وهذا بدوره يؤدى إلى ارتفاع حدة االثارة الجسدية وتزايد فى أعراض 

القلق، كما يؤدى هذا العزو الخاطئ إلى الوقوع فى حلقة مفرغة تصعد فيها االثارة األولية والعزو 

 (. 51، ص. 2001تغذية راجعة وصوالً إلى نوبة من الذعر أو الهلع )فى : رضوان، الخاطئ وفق آلية 

 فى ضوء ما سبق يستخلص الباحث ستة مكونات أساسية لقلق التحدث أمام اآلخرين، هي : 

التوتر النفسي : ويظهر فى شعور الفرد بعدم االرتياح والعصبية والرهبة واالرتباك قبل وعند  -1

البدء فى التحدث أمام اآلخرين أو فى المقابالت أو فى االمتحانات الشفوية أو عند الدخول فى نقاش مع 

 مجموعة من األشخاص.  

فرد بأنه يصعب عليه توصيل أفكاره االدراكات المعرفية السلبية للذات : وتتمثل فى اعتقاد ال -2

وآرائه لآلخرين، وأنه عندما يقف للتحدث أمام مجموعة من الناس أو فى االمتحانات الشفوية سيصبح 

مشوش وسيصعب عليه تذكر الكلمات والمعلومات، وسيصعب عليه المحافظة على هدوئه واتزانه 

 والتحكم فى أدائه وحركاته.

ود فعل لفظية تظهر على الفرد فى مواقف التحدث أمام مجموعة االضلرابات اللفظية : وهى رد -3

من األشخاص، وتتمثل فى : نلق أصوات الحروف نلقًا غير واضًحا وغير صحيًحا، ونلق الكلمات 

والجمل نلقًا به لجلجة أو تهتهة أو ثأثأة، وتكرار بعي الكلمات بصورة رتيبة تنفر المستمع، وصعوبة 

ت الصوت، وصعوبة انتقاء الكلمات والجمل المناسبة للموقف أو التي تعبر عن التحكم والتنويع فى نبرا

اآلراء واألفكار بصورة واضحة مترابلة، وصعوبة عرض األفكار واآلراء بجملة تامة ذات معنى جاذبة 

للمستمع، ومعدل فى سرعة التحدث قد يكون بليء مما يؤثر على متابعة اآلخرين لما يقول أو يكون 

 يؤثر على فهم اآلخرين لما يقول، واسقاط بعي الحروف أو ابدالها.  سريع مما

االضلرابات الفسيولوجية : وهى ردود فعل جسمية تظهر على الفرد فى مواقف التحدث أمام  -4

مجموعة من األشخاص، وتتمثل فى : ارتجاف الصوت، واالرتعاش فى األيدي واألرجل، واحمرار 

جسم، وتصبب العرت، وصعوبة التنفس، وزيادة ضربات القلب، الوجه، والشعور بارتفاع حرارة ال

 وجفاف فى الفم والحلق، والشعور بمشاكل فى المعدة، واالحساس بالصداع. 

الخوف من المشاركة الشفوية : وهى ردود فعل سلوكية تظهر على الفرد، وتتمثل فى : تجنب  -5

ما يريد طرح أسئلة على اآلخرين، وتجنب المشاركة فى الحوارات والمناقشات مع اآلخرين، والتردد عند

الجلوس فى األماكن التى تجعله عرضة ألسئلة اآلخرين، والتهرب من إلقاء كلمة أمام مجموعة من 

 األشخاص. 
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الخوف من التقييم السلبى من اآلخرين : ويتمثل فى امتناع الفرد من التعبير عن أرائه وأفكاره  -6

، وخوفه من أن يعتقد الناس أنه ال يجيد التحدث، باإلضافة إلى عالنية خوفًا من سخرية اآلخرين منها

 خوفه من تعليقات الناس حول أدائه، وأن ينتقد الناس طريقة كالمه.

وقد تعددت وتنوعت االتجاهات التى اهتمت بتحديد مسببات قلق التواصل أو التحدث، ويذكر مكروسكي 

(McCroskey, 2008, P. 166أنه يوجد ثالث اتجاها ) ت لتفسير هذا النوع من القلق، األول: يرى أنه

مكتسب من البيئة مع مرور الوقت من خالل األشخاص اآلخرين والخبرات التى يتعرض لها الفرد، 

واالتجاه الثاني: يرى أنه يرجع إلى الدماغ البشري وكيميائيته، واالتجاه الثالث: يرى أن قلق التواصل أو 

رد والتركيب الوراثي الخاص به، بمعنى أن القلق الذي يشعر به الفرد ناتج التحدث يتأثر بكل من بيئة الف

 عن كل من المكونات الفسيولوجية والمكونات البيئية. 

( أن األفراد قد يشعرون بالقلق فى مواقف التحدث أمام Tadjouri, 2016, P. 13-18ويذكر تاجوري )

 Personal أواًل : األسباب الشخصية  اآلخرين ألسباب عديدة قد تكون شخصية أو بين شخصية،

Causes فقد يكون لدى الفرد مخاوف من التواصل ألن شخصيته تؤثر على مشاركته في المهام الشفهية :

أو بسبب نقص بعي المتغيرات الشخصية األخرى، ومن أهم العوامل الشخصية التى تؤثر فى قلق 

اص ذوو التقدير المنخفي من مستوى عاٍل من القلق التحدث : تقدير الذات، فمن المحتمل أن يعاني األشخ

في أي مواقف التحدث؛ ألنهم يفتقرون إلى الثقة في األداء، كما أن عامل نقص المفردات اللغوية التى 

يمتلكها الفرد تؤثر فى قلق التحدث، فقد يتردد اللالب في التحدث بسبب محدودية عدد المفردات التي 

رهم وآرائهم، باإلضافة إلى عوامل خاصة بضعف التحضير وعدم االستعداد يجب أن يعبروا بها عن أفكا

لموقف التحدث، وقلة الممارسة ألنشلة التحدث مع اآلخرين، كما يعد عامل الخوف من أن يكون مركز 

االهتمام من العوامل التى تؤثر فى قلق التحدث، فقد يخشى الفرد التحدث خوفًا من أن يكون محور 

ضافة إلى الخوف من ارتكاب األخلاء الخاصة بالنلق والقواعد والمفردات، فغالبًا ما يشعر االهتمام، باإل

اللالب بالخوف من فكرة ارتكاب األخلاء واستقبال التقييمات السلبية من أقرانهم. ثانيًا : أسباب بين 

د بالقلق : فسلوك األشخاص الحضور قد يتسبب فى زيادة شعور الفر Interpersonal Causesشخصية 

أثناء التحدث، والتي منها : الضحك على أفكار الفرد ونلقه وأخلائه، مما يجعل المتحدث أقل راحة 

لمواصلة الكالم أو التلوع باإلجابات، كما تعد المنافسة أو المقارنة مع اآلخرين عامل آخر يمكن أن 

 يساهم في قلق الفرد أثناء التحدث.

تحدث، منها : الحداثة ، فعندما يجد األفراد أنفسهم في موقف ما جديًدا كما توجد عدة أسباب أخرى لقلق ال

أو فريًدا، وليس لديهم يقين من كيفية التصرف أو التفاعل، يسبب لهم ذلك االنزعاج وسوف يرتفع مستوى 

قلق التواصل أو التحدث لديهم، وهذا السبب على الرغم من أنه ال يمكن تجنبه، ولكن  يمكن إدارته 

ة تدريب األفراد على االستعداد والمشاركة فى بيئات جديدة غير معروفة، مثل العمل مع مجموعة بواسل

من زمالء الدراسة في مشروع ألول مرة. والسبب الثاني: النملية أو الشكلية، حيث تكون البيئة جامدة 

القيود السلوكية، ويشعر  للغاية وتزيد من تقييم الفرد بسبب ثقافة المؤسسة وتقاليدها، حيث توجد المزيد من

األفراد بقليل من حرية الحركة. والسبب الثالث هو التواصل مع أفراد لديهم سللة التقييم وتقديم المكافأة أو 

العقوبة على أساس األداء، مثال ذلك الموظف الذى يقدم عرًضا تقديميًا أمام مجلس إدارة الشركة. والسبب 

فعندما يكون الفرد محور حدث أو اجتماع ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة  الرابع يتعلق بشعور الفرد بالظهور،

مستوى القلق مع العلم أن اآلخرين يراقبونه عن كثب. والسبب الخامس يتعلق بدرجة اهتمام الحضور أو 
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تجاهلهم للمتحدث، فإذا كان الفرد يحظى باهتمام كبير فقد يتسبب ذلك فى زيادة مستوى القلق، وعلى 

إذا كان الفرد يقوم بالعرض أمام مجموعة ولكن بعي أعضاء المجموعة ال ينتبهون أو  العكس من ذلك

 ,In : Petryيظهرون عدم االهتمام بالعرض التقديمي سيؤدي ذلك أيًضا إلى زيادة مستوى القلق )

2016, P. 14-17.) 

دث، ( مجموعة أسباب تزيد من مستوى قلق التحTadjouri, 2016, P. 12-13ويرصد تاجوري )

السبب األول: التقييم، فكلما زادت درجة التقييم في مكان معين ارتفع مستوى القلق. والسبب الثاني: 

الحداثة، فكلما كان الفرد أقل دراية بالموقف وعدم معرفة باألشخاص المشاركين في المناقشة يؤدى ذلك 

تلفة ألن السيات به غموض. إلى مزيد من القلق. والسبب الثالث: الغموض، فقد يكون للناس معاني مخ

والسبب الرابع: شعور الفرد بالظهور، فكلما شعر الشخص بكونه أكثر رؤية وبروًزا أمام اآلخرين كلما 

كان أكثر قلقًا. والسبب الخامس: خبرات المواقف السابقة، فاللالب الذى كان لديه تجربة سلبية في فصل 

 ن القلق. اللغة، سيدخل فصل اللغة الجديد بمستوى عاٍل م

ويرى أدلر ورودمان أن هناك سببين أساسيين للقلق، األول : وجود خبرة سلبية في الماضي، بمعنى 

حدوث شيء مزعج في الماضي ألحداث قد تتكرر في المستقبل، على سبيل المثال كان لدى الفرد تجربة 

والسبب الثاني:  سيئة في مقابلة ما، فهذا يمكن أن يجعله يخاف عندما يتعين عليه إجراء مقابلة جديدة.

: والذى قد يظهر فى االعتقاد بما يلى : الفشل الذريع  Irrational thinkingالتفكير الالعقالني 

Catastrophic failure  حيث يفترض الفرد بأن شيئًا سيئًا سيحدث له، والكماليةPerfectness  حيث

لة عندما ال يصل إلى هدفه المثالي، يتوقع الشخص أن يفعل شيئًا مثاليًا ال تشوبه شائبة، وتظهر المشك

ويعنى اعتقاد خاطئ يقوم على فكرة أن هناك اتفات يمكن الوصول إليه مع  Agreementواالتفات 

 : Inأو التعميم المبالغ فيه )  Wrong generalizationاألصدقاء أو األفراد اآلخرين، والتعميم الخاطئ 

Huda, 2018, P. 23.) 

( أنه توجد مدارس نفسية عديدة حاولت وضع تفسيًرا لنشأة القلق أو 215 ، ص.2020ويذكر الحسن )

الخوف االجتماعي، وتعد المدرسة المعرفية السلوكية األكثر قبواًل نظًرا لما حققته من نجاحات فى تفسير 

وعالج الكثير من االضلرابات النفسية، حيث كانت تساؤالت المنظرين األوائل فى هذا الجانب عن 

معرفة تعدد االستجابات بين األفراد لمثير واحد، حتى توصلوا إلى أن أسباب هذا التعدد والتباين ما أهمية 

هو إال نتاج عمليات معرفية داخلية، حيث قد ينشأ االضلراب من وجود أخلاء فى المعالجة المعرفية 

يتضمن قناعات وأفكار للمثيرات، فالفرد القلق اجتماعيًا يكون لديه بناء معرفي يللق عليه المخللات 

متصلبة عن الذات واآلخرين، وذلك يجعله سريع التأثر وشديد االنتباه ألى مصادر مهددة محتملة، ونتيجة 

 لذلك يميل إلى التفسيرات السلبية للمواقف واألحداث.

وفى ضوء ما سبق يمكن تصنيف العوامل المسهمة فى استثارة قلق التحدث أمام اآلخرين فى ثالث 

ت من العوامل، األولى : عوامل خاصة بالفرد : حيث تلعب خصائص الفرد دوراً كبيًرا فى مجموعا

استثارة قلق التحدث، وقد تكون تلك الخصائص معرفية مثل العمليات المعرفية واألفكار الالعقالنية، وقد 

 ( إلى وجود عالقة موجبة بين الخوف االجتماعي واالفكار2017أشارت نتائج دراسة عسيري )

الالعقالنية، أو تكون تلك الخصائص وجدانية مثل تقدير الذات والثقة بالنفس، وقد توصلت دراسة دبيس 

( إلى وجود عالقة عكسية بين ادراك اللالب لذواتهم وتقديرهم لها وبين شعورهم بالخوف فى 1997)

 .Raja, 2017, Pالمواقف التى تتللب منهم التحدث أمام اآلخرين والتفاعل معهم، كما أشار رجا )
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( إلى أن االفتقار إلى الثقة هو السبب األكثر شيوًعا للقلق من التحدث أمام الجمهور. والمجموعة 102

الثانية : عوامل خاصة بموضوع التحدث : حيث يؤثر غموض الموضوع وحداثته فى مستوى قلق الفرد. 

األشخاص الحضور يؤثر فى والمجموعة الثالثة : عوامل خاصة بخصائص األشخاص الحضور : فسلوك 

 شعور الفرد بالقلق أثناء التحدث مثل درجة اهتمامهم وتعليقاتهم وأهمية تقييمهم. 

ونظًرا ألهمية تقليل الشعور بقلق التحدث أمام اآلخرين وضع الباحثون عدد من النصائح واالستراتيجيات 

( أن الناس ال يولدون متحدثين، Raja, 2017, P. 95للتعامل مع هذا النوع من القلق، حيث يرى رجا )

ولكن تم تدريبهم ليصبحوا كذلك، وأن الخوف من التحدث أمام الجمهور مكتسب ويمكن التغلب عليه من 

خالل الممارسة والتمرين، وأن اللالب الذين يخشون التحدث أمام الجمهور يمكن أن يؤدوا أداًء جيًدا إذا 

 فهم. استخدموا استراتيجيات معينة لمحاربة مخاو

( المتحدثين إلى أربعة أنواع، النوع األول: متحدث بليغ بالفلرة Lee, 2014, P. 74حيث يصنف لي )

Naturally Eloquent Speaker  والشخص من هذا النوع يكون بشكل طبيعي متحدث فصيح :

قص الخبرة. بالفلرة يحب التحدث أمام الجمهور ونادًرا ما يشعر بالقلق عند التحدث علنًا، وال يهتم بن

: والشخص من هذا  Developed Professional Speakerوالنوع الثاني : متحدث متلور احترافي 

النوع متحدث محترف متخصص في الكالم مثل المذيع ومقدم البرامج، فهو عادة مدرب تدريبًا جيًدا على 

. والنوع الثالث : المتحدث التحدث، باإلضافة إلى استخدام الرسائل غير اللفظية ولغة الجسد بشكل مناسب

: والشخص من هذا النوع منلوي يشعر  Introverted Speech Anxious Speakerالقلق االنلوائي 

بقلق شديد من الكالم، ويميل إلى االعتقاد بأنه إذا كان لديه المزيد من الخبرة فسوف يتحسن، فهو متحدث 

لوائية لذا فهو أكثر قلقًا، ولكن عندما يتم منحه غير مدرب، وهذا هو أكبر مصدر لقلقه، ولديه شخصية ان

المزيد من الفرص للتحدث أمام الجمهور فسوف يشعر بالثقة. والنوع الرابع : المتحدث الذى يخاف من 

: والصفة األبرز للمتحدث من هذا  Speaker with Situational Stage Frightالمواقف العامة 

ا يتحدث في األماكن العامة أكثر من التفاعل الفردي الذي ال يواجه النوع أنه يعانى من قلق الكالم عندم

 فيه مشكالت. 

وهناك عدة دراسات أجريت على قلق االتصال أو القلق االجتماعي الذى من أشكاله قلق التحدث أمام 

ا اآلخرين لمعرفة عالقته ببعي المتغيرات الشخصية وأيًضا الكشف عن أهم األسباب التى تزيد منه، منه

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وتوصلت 200( التى أجريت على عينة )1991: دراسة حبيب )

الدراسة إلى أنه ال توجد فروت دالة بين طالب التخصص األدبي وطالب التخصص العلمي فى أبعاد قلق 

دبي، كما ال االتصال ودرجته الكلية عدا بعد قلق االتصال العام جاء الفرت لصالح طالب التخصص األ

توجد فروت دالة بين الجنسين فى أبعاد قلق االتصال ودرجته الكلية عدا بعدى قلق االتصال الثنائي وقلق 

 االتصال العام جاء الفرت لصالح االناث.

( التى استهدفت الكشف عن العالقة بين التعلم المنظم ذاتيا وقلق التحدث، 2006) Adkinsآدكنز  ودراسة

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة توجه 206راسة من )وتكونت عينة الد

هدف األداء وفعالية الذات وتنظيم الوقت وتنظيم الجهد يقلل من قلق التحدث أمام اآلخرين، بينما زيادة 

قات دالة بين توجه هدف تجنب األداء وطلب المساعدة يزيد من قلق التحدث أمام اآلخرين، وال توجد عال

قلق التحدث أمام اآلخرين وكل من االستراتيجيات المعرفية )التسميع واالثراء والتنظيم( وما وراء 

 المعرفية )التخليط والمراقبة(. 
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( فقد استهدفت الكشف عن العالقة بين قلق التحدث بلغة ثانية 2006) Woodrowأما دراسة وودرو 

( متعلًما يدرسون دورة مكثفة فى اللغة اإلنجليزية 275ة من )واألداء الشفهي ، وتكونت عينة الدراس

 لألغراض األكاديمية بالجامعة، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير سلبى لقلق التحدث على األداء الشفهي.

( إلى الكشف عن العالقة بين القلق االجتماعي والتفكير 2006وهدفت دراسة البنا وعبد الخالق ومراد )

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وتوصلت الدراسة 440قائي، وتكونت عينة الدراسة من )السلبى التل

إلى وجود فروت بين الجنسين فى مستوى القلق االجتماعي فى اتجاه االناث، ووجود عالقة موجبة دالة 

 بين القلق االجتماعي واألفكار السلبية التلقائية.

( الكشف عن عالقة رهاب الكالم بكل من : القلق االجتماعي 2010واستهدفت دراسة إبراهيم والقرني )

( طالبًا وطالبة بالمرحلة 600والرهاب االجتماعي والعصابية واالنبساط، وتكونت عينة الدراسة من )

الجامعية، وتوصلت الدراسة إلى أن االناث أعلى فى رهاب الكالم أمام اآلخرين مقارنة بالذكور، ووجود 

ة بين رهاب الكالم وكل من : القلق االجتماعي والرهاب االجتماعي والعصابية، ووجود عالقة موجبة دال

 عالقة سالبة دالة بين رهاب الكالم واالنبساط. 

( التعرف على أسباب القلق الناجم عن التحدث باللغة اإلنجليزية كلغة 2011) Makوهدفت دراسة ماك 

صينيًا في إحدى جامعات هونغ كونغ، وتوصلت الدراسة  ( متعلًما313ثانية، وتكونت عينة الدراسة من )

إلى أن قلق التحدث باللغة االنجليزية يرجع إلى أسباب هي : الخوف من التقييم السلبي، والمواقف السلبية 

 تجاه فصل اللغة اإلنجليزية، والتقييم الذاتي السلبي، والخوف من عواقب الفشل الشخصي.

( فقد هدفت الكشف عن العالقة بين الكفاءة فى اللغة اإلنجليزية وقلق 2014) Gaibaniأما دراسة جيباني 

( طالبًا بمرحلة 108التحدث أمام اآلخرين في برنامج اللغة اإلنجليزية، وتكونت عينة الدراسة من )

غة الدراسات العليا بجامعة أوتارا ماليزيا، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة دالة بين الكفاءة فى الل

 اإلنجليزية وقلق التحدث أمام اآلخرين.

( استهدفت تعرف فعالية التدخل المهني فى خدمة الفرد باستخدام العالج العقالني 2016ودراسة أبو زيد )

السلوكي فى تخفيف حدة رهاب التحدث مع اآلخرين لللبة الثانوية العامة، وتكونت عينة الدراسة من 

م تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابلة، وتوصلت الدراسة إلى وجود ( طالبًا بالمرحلة الثانوية ت20)

فروت دالة لصالح المجموعة التجريبية، أي وجود فعالية للتدخل باستخدام العالج العقالني السلوكي فى 

 خفي حدة رهاب التحدث مع اآلخرين. 

( إلى الكشف عن العالقة بين القلق االجتماعي واألفكار الالعقالنية، 2017وسعت دراسة عسيري )

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة 163وتكونت عينة الدراسة من )

الجتماعي من خالل بعدى موجبة دالة بين الخوف االجتماعي واالفكار الالعقالنية، وامكانية التنبؤ بالقلق ا

األفكار الالعقالنية ابتغاء الحلول الكاملة وتجنب المشكالت، كما ال توجد فروت دالة فى الخوف 

االجتماعي تعزى للمتغيرات الديموغرافية )التخصص/ عمل األم/ الترتيب الوالدي/ المستوى 

 االقتصادي(. 

( الكشف عن العالقة بين الرهاب االجتماعي والتوافق الجامعي، 2017واستهدفت دراسة الرقاد )

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وكان من بين نتائج الدراسة وجود 800وتكونت عينة الدراسة من )
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الرهاب االجتماعي عالقة سالبة دالة بين الرهاب االجتماعي والتوافق الجامعي، وال توجد فروت دالة فى 

 تعزى للجنس )ذكور/اناث( أو تعزى للتخصص الدراسي )علمي/أدبى(.

( الكشف عن العالقة بين قلق الكالم وكل من األمن النفسي والمهارات 2017وهدفت دراسة عيد )

( طالبًا من طالب قسم التربية الخاصة بالمرحلة الجامعية، 161االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من )

كان من بين نتائج الدراسة أنه ال توجد عالقة دالة بين قلق الكالم وكل من األمن النفسي والمهارات و

 االجتماعية، كما ال توجد فروت دالة بين اللالب األكبر عمًرا وأقرانهم األصغر عمًرا فى قلق الكالم.

لدى اللالب بقسم ( الكشف عن العوامل التى تسهم فى قلق التحدث 2018) Hudaوسعت دراسة هدى 

( طالبًا من اللالب الجدد في قسم اللغة اإلنجليزية بالمرحلة 41اللغة االنجليزية، وتكونت العينة من )

الجامعية، وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم العوامل التى تسهم في قلق التحدث عند اللالب أثناء العرض 

الكفاءة المنخفضة، الثقة المنخفضة، والخوف من : االفراط في التفكير، قلة التحضير، الخبرة السيئة، 

 ارتكاب األخلاء.

( فقد استهدفت 2018) Soltani, Hosseini & Naghizadehأما دراسة سللاني وحسيني وناغيزاده 

الكشف عن العالقة بين التجنب التجريبي واالندماج المعرفي فى اطار قلق التفاعالت االجتماعية، 

( طالبًا بالمرحلة الجامعية، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة 324)وتكونت عينة الدراسة من 

دالة بين التجنب التجريبي وقلق التفاعل االجتماعي، ووجود عالقة سالبة دالة بين بعدى القبول والفعل 

وقلق وقلق التفاعل االجتماعي، ووجود عالقة سالبة دالة بين االندماج المعرفي فى األفكار المسببة للقلق 

التفاعل االجتماعي، وأنه يمكن التنبؤ بقلق التفاعل االجتماعي من خالل التجنب التجريبي واالندماج 

 المعرفي فى األفكار المسببة للقلق.

( الكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على االسترخاء والفاعلية 2018وهدفت دراسة عبد الحميد )

( طالبًا بالمرحلة الثانوية 48رين، وتكونت عينة الدراسة من )الذاتية فى خفي قلق التحدث أمام اآلخ

يعانون من قلق التحدث أمام اآلخرين تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات مجموعتين تجريبيتين ومجموعة 

ضابلة، المجموعة التجريبية األولى خضعت لالسترخاء والفعالية الذاتية والمجموعة التجريبية الثانية 

فقط، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروت دالة لصالح المجموعتين التجريبيتين مقارنة خضعت لالسترخاء 

بالمجموعة الضابلة، أي وجود فعالية للتدريب على االسترخاء وفعالية الذات فى خفي قلق التحدث أمام 

بر من اآلخرين، كما توصلت الدراسة إلى أن الفعالية الذاتية أدت إلى استمرار أثر البرنامج بدرجة أك

 االعتماد على االسترخاء فقط. 

( تعرف تأثير قلق التحدث أمام 2019) Hasibua & Irzawatواستهدفت دراسة حسيبوا وإرزوات 

( طالبًا بالمرحلة الجامعية، وتوصلت 78اآلخرين على أداء اللالب فى التحدث، وتكونت العينة من )

أمام اآلخرين واألداء فى التحدث، حيث أن الخوف الدراسة إلى وجود عالقة سالبة دالة بين قلق التحدث 

 والعصبية الناتجة عن قلق التحدث تؤثر فى األداء اللغوي الشفهي.

( التعرف على الفروت فى القلق االجتماعي وفق متغيري الجنس 2019وهدفت دراسة مونى )

أظهرت النتائج أنه ال ( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، و200والتخصص، وتكونت عينة الدراسة من )

 توجد فروت دالة فى القلق االجتماعي ترجع للجنس )ذكور/اناث( أو التخصص )علمي/أدبى(. 
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( فقد استهدفت فعالية برنامجين ارشاديين فى خفي مستوى الخوف من 2019أما دراسة الخواجة )

عية تم تقسيمهم إلى ثالث ( طالبًا بالمرحلة الجام45التحدث أمام الجمهور، وتكونت عينة الدراسة من )

مجموعات مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابلة، حيث خضعت المجموعة التجريبية األولى لبرنامج 

ارشاد جمعي يستند إلى أساليب االسترخاء، فى حين تلقت المجموعة التجريبية الثانية التدريب على 

ليب االسترخاء والتفكير العقالني لهما أثر التفكير العقالني، وأظهرت نتائج الدراسة أن التدريب على أسا

 كبير فى خفي مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور.

( الكشف عن العالقة بين التجنب التجريبي 2020واستهدفت دراسة سليمان وعبد الرحمن وسعفان )

لزقازيق، ( طالبًا وطالبة بكلية التربية جامعة ا302والقلق االجتماعي، وتكونت عينة الدراسة من )

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة دالة بين التجنبى التجريبي)الذى يتضمن بعدين : التجنب، 

وعدم القبول( والقلق االجتماعي)الذى يتضمن ثالثة أبعاد، هى: قلق التفاعل، الخوف من التقييم السلبى، 

ل بعدى التجنب وعدم القبول، واألعراض الفسيولوجية(، كما يمكن التنبؤ بالقلق االجتماعي من خال

ووجود فروت دالة بين االناث والذكور فى اتجاه االناث فى بعدى القلق االجتماعي : قلق التفاعل 

 واألعراض الفسيولوجية ودرجته الكلية.

يتضح مما سبق وجود مظاهر معرفية وفسيولوجية وسلوكية تدل على قلق التحدث أمام اآلخرين، وأنه 

ات التى تؤثر فى هذا النوع من القلق مثل األفكار الالعقالنية، كما أنه يمكن تقليل توجد بعي المتغير

الشعور بهذا القلق باستخدام بعي األساليب الخاصة بالتدريب على االسترخاء وزيادة فاعلية الذات 

 والتفكير العقالني. 

 ثانياا : كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات 

البيئية بلريقة مختلفة عن اآلخرين، وهذا يسبب بعي األشكال فى عملية  يتعامل كل فرد مع المثيرات

التواصل، فكل ما نرى أو نشم أو نتذوت ونتمثل فى ذاكرتنا أمر مغاير لما لدى اآلخرين ولكن درجة 

، 2018التشابه فى تمثيلنا لمفردات البيئة كافية لتساعدنا على التعايش مع بعضنا البعي )علا، وعلا، 

 (.7ص. 

( أن التمثيل المعرفي يتمثل فى استخالص المعلومات Sternberg, 1990, P. 89ويذكر ستيرنبرج )

 الحسية وترميزها وتنظيمها ووضعها فى الذاكرة.

( أن التمثيل المعرفي يشير إلى شبكة الترابلات التى Anderson, 1991, P. 410ويرى أندرسون )

 فاهيم واألفكار.يستليع الفرد انشائها بين المعلومات والم

( أن التمثيل المعرفي يدل على مدى قدرة الفرد على تجهيز وتحويل 16، ص. 2001ويذكر شلبي )

المعرفة المدخلة من صورتها الخام التى تستقبل بها إلى عدد من االشتقاقات أو التوليفات أو التعديالت 

ها، ثم ربلها بما فى الذاكرة وتسكينها التى تختلف من ناحية الكم والكيف عن الصيغ التى تم استقبالها ب

 لتصبح جزًءا من البناء المعرفي للفرد.
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( أن التمثيل المعرفي يشير إلى عملية تحويل المثيرات والخبرات 187، ص. 2004ويذكر العتوم )

المختلفة إلى معانى وأفكار يمكن استيعابها وترميزها وتسكينها بلريقة منظمة لتصبح جزًءا من البنية 

 معرفية للفرد.ال

( التمثيل المعرفي بأنه عملية عقلية معرفية تعتمد على استدخال واستيعاب 5، ص. 2004ويعرف السيد )

وتسكين المعاني واألفكار ليتم االحتفاظ بها لتصبح جزًءا من البناء المعرفي للفرد، والذى يمثل بناًء 

 المباشرة وغير المباشرة. تراكمياً تتفاعل فيه المعلومات والمعرفة للفرد مع خبرته 

( أن التمثيل المعرفي للمعلومات ينتج عنه تكوينات عقلية معرفية لما Sun , 2008 , P. 7ويذكر سن )

 يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار ومفاهيم ومدخالت تمثل جزًءا من البنية المعرفية.

المعلومات وربط المعلومات  ( تمثيل المعلومات بأنها كيفية تشفير107، ص. 2009وتعرف الكلية )

الجديدة بما هو موجود فى البنية المعرفية للفرد ثم ترتيبها وتنظيمها وتصنيفها الستنتاج معلومات جديدة 

 يمكن توظيفها والتعبير عنها فى صورة من الصور. 

( تمثيل المعرفة بأنها استدخال واستيعاب وتسكين للمعاني 250، ص. 2011ويعرف محمد وعيسى )

 واألفكار والتصورات الذهنية لتصبح جزًءا من النسيج الدائم للبناء المعرفي للفرد.

( كفاءة التمثيل المعرفي بأنها قدرة الفرد على تحويل المثيرات 116، ص. 2019ويعرف النجار )

والمعلومات والمفاهيم المعروضة عليه إلى معاٍن وأفكار وتصورات ذهنية متنوعة فى أساليب تمثيلها 

رمزية( لتكوين روابط وبنى معرفية ودالالت من خالل الدمج بين المعلومات  –بصرية / مكانية  -لفظية)

 الجديدة والمعلومات القديمة المختزنة بالذاكرة. 

( التمثيل المعرفي بأنه كيفية تشفير المعلومات وربط المعلومات الجديدة 19، ص. 2019ويعرف جودة )

عرفية للفرد، وترتيبها وتنظيمها وتصنيفها الستنتاج معلومات جديدة يمكن بما هو موجود فى البنية الم

 –كلمات  –صور( أو رمزية )مفاهيم  –رسوم  –توظيفها والتعبير عنها فى صورة شكلية )أشكال 

رموز(، وذلك من خالل عمليات عقلية كالحفظ )التخزين(، والتصنيف )ربط المعلومات(، والفهم 

 )التوليد(، والتوظيف )االستخدام الفعال(، والتقويم الذاتي.)المعنى(، واالشتقات 

( أن كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات تشير إلى الكفاءة فى ترميز 311، ص. 2019ويستخلص أحمد )

 وترتيب وتنظيم وعرض المعلومات وتحويلها إلى جزء من بنية الفرد المعرفية.

للمعلومات بأنه قدرة الفرد على اكتساب المعلومات  ( التمثيل العقلي857، ص. 2020ويعرف محمد )

وتحويلها وترميزها إلى صيغ وتصورات عقلية من خالل عمليات الربط واالشتقات والتوليف وذلك 

 لتخزينها فى الذاكرة طويلة المدى واسترجاعها عند الحاجة.

ية االحتفاظ بالمعلومات فى ضوء ما سبق يتضح أن كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات تشير إلى امكان

 وربلها مًعا وبما يتواجد بالبنية المعرفية واستنتاج أفكار ومعانى جديدة منها وتوظيفها بشكل فعال.  

( كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات فى ثالثة مستويات، هي : التمثيل 597، ص. 2001ويحدد الزيات )

المعرفي السلحي : الذى يقوم على المسح السلحي والتجهيز والمعالجة الهامشية للمعلومات واالحتفاظ 
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متوسط : الذى يعمل المؤقت بها واسترجاعها كما هى بصورتها الخام المستدخلة، والتمثيل المعرفي ال

على االستيعاب والتسكين والتجهيز والمعالجة القائمة على إحداث ترابلات أو عالقات أو تكامالت أو 

تعميمات أو اشتقات معانى بين وحدات المعرفة أو المعلومات المستدخلة، والتمثيل المعرفي الفعال : الذى 

وتوليد وتوليف معانى وأفكار وخلط واستراتيجيات يقوم على االستيعاب واالحتفاظ بعيد المدى، واشتقات 

 معرفية تختلف كيفيًا عن العناصر أو الوحدات المعرفية للمعلومات المستدخلة.   

( أنه توجد طريقتين أساسيتين لتمثيل المعلومات، األولى: تمثيل 189 -188، ص. 2004ويذكر العتوم )

علومات كما وردت من حواس الفرد، وذلك من خالل المعلومات كما يتم ادراكها : حيث يتم تمثيل الم

التمثيل الفراغي للمعلومات الذى يقوم على تمثيل الصور البصرية بنفس التوجه األصلي لها، والتمثيل 

الخلى أو األفقي للمعلومات الذى يقوم على تمثيل المعلومات اللفظية على شكل خلى أفقي كمصفوفة من 

تمثيل المعلومات على أساس المعنى: حيث يتم تمثيل معانى المثيرات   المفردات، واللريقة الثانية:

المختلفة، ويتم ذلك من خالل تمثيل المعلومات وفق نماذج شبكات الترابلات التى يتم بها تمثيل المعاني 

من خالل تخزين المعلومات وفق شبكة ترابلية بين المعلومات وفق مفاهيمها األساسية، وتمثيل 

ن خالل نماذج المخللات العقلية التى يتم بها تمثيل المعاني وفق مخلط عقلي افتراضي المعلومات م

 تنظم من خالله معانى المعلومات بلريقة مجردة.    

( أن العالقة بين كفاءة التمثيل المعرفي والبنية المعرفية عالقة 249، ص. 2011ويرى محمد وعيسى )

و هذه العالقة من خالل المحددات التالية: أن البنية المعرفية تشكل تبادلية تقوم على التأثير والتأثر، وتبد

األساس فى كفاءة التمثيل المعرفي التى تشكل األساس فى فاعلية تحويل دالالت الصياغات الرمزية 

والشكلية إلى معانى، وأن الصياغات الرمزية والشكلية الخاصة بالتمثيل المعرفي عندما تتحول إلى معانى 

وتصورات ذهنية تؤثر مرة أخرى على الخصائص الكمية والكيفية للبناء المعرفي للفرد، وأن كالً وأفكار 

من البنية المعرفية وكفاءة التمثيل المعرفي يقفان متفاعالن خلف الفروت الفردية فى ناتج األنشلة العقلية 

 المعرفية . 

، هي : أن يعمل التمثيل المعرفي على ويحدد ستيرنبرج ثالثة أسس لكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات

تكوين روابط أو عالقات بين أجزاء المعلومات واألفكار المختلفة لتكوين وحدة معرفية، وأن يقوم التمثيل 

المعرفي على تكوين تصنيفات للمعلومات والتي بدورها تساعد الفرد فى عمل مخللات أو خرائط 

لتعديل عند استدعائه أو استرجاعه أو االشتقات منه )فى : النجار، معرفية، وأن يكون التمثيل مرناً وقابالً ل

( إلى أن ضعف كفاءة Medin & Ross, 1997, P. 454(، ويشير ميدين وروس )133، ص. 2019

التمثيل المعرفي للمعلومات يرجع إلى االفتقار إلى بنية معرفية منظمة وضعف القدرة على االحتفاظ 

 ى انشاء صياغات ذات معنى أو اشتقات المخللات المعرفية.  بالمعلومات أو استخدامها ف

( أن مدى كفاءة التمثيل المعرفي يتوقف على سبع خصائص، 555 -553، ص. 2001ويذكر الزيات )

هى : خاصية االحتفاظ : وتشير إلى االحتفاظ القصدي بالمعلومات والمعارف القائم على إدراك أهمية هذه 

دخلة بمعرفة المعلم أو المؤلف أو مشتقة بمعرفة المتعلم لالستخدام أو التوظيف المعلومات سواء كانت مست

الالحق، وخاصية المعنى أو المغزى : وتعنى أن يستقر فى وعى الفرد المعاني والدالالت التى يعبر عنها 

المعلم  أو يستهدفها المحتوى المعرفي موضوع المعالجة أو التمثيل المعرفي، سواء كانت مستدخلة بمعرفة

أو المؤلف أو مشتقة بمعرفة المتعلم، وخاصية االشتقات : ويقصد بها أن يعكس البناء المعرفي للفرد 

وصور التعبير عنه صيًغا من المعلومات والمعارف الجديدة التى تختلف فى الكم والكيف عن العناصر 
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أو وحدات المعلومات الخام المستدخلة فيها، وخاصية التوليف : وتعنى توظيف واستخدام عناصر 

والمعارف بالتعديل أو الحذف لصياغة نواتج معرفية مختلفة لكنها تعكس نفس مذات تلك العناصر أو 

الوحدات، وخاصية تعدد صيغ التمثيل المعرفي : وتشير إلى تعدد األوعية واألطر واالستراتيجيات التى 

و بالتعاقب أو بهما مًعا، اعتماًدا على التنظيم الذاتي يقوم عليها التمثيل المعرفي أفقيًا أو رأسيًا، بالتزامن أ

أو تنظيم العرض رياضيًا أو رمزيًا أو مكانيًا أو لفظيًا، وخاصية المرونة العقلية المعرفية : وتشير إلى 

تعدد رؤى وصيغ معالجة التناول المعرفي للمدخالت المعرفية المستدخلة أو المشتقة وعدم االعتماد على 

لية للتمثيل المعرفي، وخاصية دينامية التمثيل المعرفي : ويقصد بها الحيوية الذاتية للتمثيل الصيغ الشك

المعرفي، واللالقة المعرفية القائمة على التوليد والتوليف واالشتقات للمعلومات، مع استبعاد فكرة 

 امية .استاتيكية التمثيل المعرفي حيث ينلوي التمثيل المعرفي على خاصية التغير والدين

ويرى سولسو أن عملية التمثيل المعرفي للمعلومات هى عملية أساسية مركبة تتألف من عدد من  

العمليات العقلية البسيلة التى تؤلف مًعا سلسلة هرمية من المستويات، المستوى األول يتعلق بالحفظ 

التصنيف بين المعلومات والتخزين أو ما يسمى االحتفاظ بالمعلومات، والمستوى الثاني يتعلق بالربط و

الداخلة والموجودة أصاًل فى الذاكرة وتصنيفها فى فئات يسهل استرجاعها، والمستوى الثالث يتعلق 

بالمواءمة بين المعلومات الجديدة والقديمة فى الذاكرة، والمستوى الرابع يتعلق بالتوليد واالشتقات من 

ها من تلك الموجودة فى الذاكرة، والمستوى الخامس خالل استنتاج معلومات ومعانى وأفكار جديدة وتوليد

 (.256-255، ص. 2018يتعلق بتوظيف المعلومات واستخدامها بلريقة منتجة وفعالة )فى : الزغبي، 

( أن التمثيل المعرفي للمعلومات يعد بمثابة عملية مركبة تتألف من 13 -12، ص. 2008ويوضح محمد )

التى تؤلف معاً سلسلة هرمية من المستويات، مستوى الحفظ والتخزين : عدد من العمليات العقلية البسيلة 

ويعنى االحتفاظ بالمعلومات بصورتها الخام المستدخلة، وتسكينها فى البناء المعرفي للفرد أو ذاكرته حتى 

تمثل جزًءا منها، ومستوى الربط أو التصنيف : ويعنى ربط المعلومات المستدخلة بتلك التى توجد فى 

رة الفرد، وتصنيفها فى فئات تيسر استرجاعها، ومستوى التوليف : ويعنى المواءمة بين المعلومات ذاك

الجديدة المستدخلة والمعلومات القديمة الموجودة فى الذاكرة، ومستوى االشتقات أو التوليد : ويعنى 

فى الذاكرة أو التى  استنتاج وتوليد معلومات جديدة ومعانى وأفكار جديدة من تلك المعلومات الموجودة

تنشأ بسبب التوليف بين المعلومات القديمة والجديدة، ومستوى االستخدام أو التوظيف : ويعنى استخدام 

المعلومات وتوظيفها بلريقة فعالة ومنتجة فى أغراض متعددة، ومستوى التقويم الذاتي : ويعنى إجراء 

بالذاكرة أو البنية المعرفية من معلومات فى ضوء عمليات التصنيف أو التوليف أو االشتقات على ما يوجد 

 ما يظهر من أخلاء بعد إجراء عملية التوظيف للمعلومات. 

( خمسة مكونات أساسية لكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات، هى : 33، ص. 2018ويحدد علا وعلا )

فظ المعلومات بصورتها مكون االحتفاظ بالمعلومات : ويعنى القدرة على استخدام أساليب تساعد على ح

الخام وتنظيمها وتسكينها فى البنية المعرفية أو الذاكرة، ومكون ربط المعلومات : ويشير إلى القدرة على 

ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات الموجودة فى الذاكرة أو البنية المعرفية ووضعها فى فئات تيسر 

ومات : ويقصد به القدرة على اشتقات وتوليد معلومات ادراكها واسترجاعها، ومكون اشتقات وتوليد المعل

ومعانى وأفكار جديدة من تلك المعلومات الموجودة فى البنية المعرفية أو ذاكرة الفرد، ومكون التوليف 

بين المعلومات : ويقصد به القدرة على المواءمة بين المعلومات الجديدة والمعلومات السابقة حسب 

رفية أو الذاكرة وجعلها فى إطار فكرى متماسك وفقاً لدرجات التشابه واالختالف نوعيتها فى البنية المع
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والجزء والكل، ومكون توظيف المعلومات : وهى القدرة على استخدام المعلومات وتوظيفها توظيفًا فعاالً 

 دة.ومنتًجا فى ادراك المعرفة واكتسابها وتحويلها وتخزينها واستعادتها بصور متنوعة ألغراض متعد

فى ضوء ما سبق يمكن التعرف على كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات من خالل أربعة مكونات أساسية، 

 هى: 

االحتفاظ بالمعلومات : ويعنى تخزين المعلومات وتسكينها فى البنية المعرفية أو الذاكرة باستخدام  -1

 أساليب متعددة تساعد على حفظها وسهولة استدعائها.  

معلومات : ويقصد به القدرة على الربط بين المعلومات الجديدة بالمعلومات التوليف بين ال -2

الموجودة فى الذاكرة أو البنية المعرفية،  والقدرة على المواءمة بين المعلومات الجديدة والمعلومات 

السابقة وجعلها فى إطار فكرى متماسك، وتنظيم المعلومات الجديدة باستخدام التلخيص أو األشكال 

 وضيحية أو المخللات أو فى فئات بينها خصائص مشتركة.الت

اشتقات المعلومات : ويقصد به القدرة على استنتاج معانى وأفكار جديدة من المعلومات الموجودة  -3

فى البنية المعرفية أو الذاكرة، أو من خالل التوليف بين المعلومات القديمة والجديدة، واستنتاج روابط 

لجديدة، والتوصل إلى تفسيرات جديدة للحقائق العلمية، وابتكار تراكيب جديدة بين جديدة بين المعلومات ا

 المعلومات.

توظيف المعلومات : ويشير إلى القدرة على استخدام المعلومات بشكل فعال ومنتج فى أغراض  -4

الئم فى متعددة، منها : حل مشكالت فعلية، وتفسير كثير من القضايا العلمية أو الحياتية، والتصرف الم

 مواقف الحياة، وإنتاج أشياء جديدة أو مفيدة. 

وقد اهتمت العديد من الدراسات بالكشف عن أهمية التمثيل المعرفي للمعلومات ، ومنها دراسة السيد 

( التى استهدفت الكشف عن نمذجة العالقات بين أساليب التفكير وكفاءة التمثيل المعرفي 2003)

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وتوصلت الدراسة إلى 706اسة من )للمعلومات، وتكونت عينة الدر

وجود عالقة موجبة دالة بين كفاءة التمثيل المعرفي وكل من أساليب التفكير: التركيبي والتحليلي 

 والهرمى. 

( التى استهدفت التعرف على كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات فى ضوء نموذج 2007ودراسة محمد )

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وتوصلت 200ز لمداخل التعلم، وتكونت عينة الدراسة من )بيج

الدراسة إلى وجود عالقة موجبة دالة بين كفاءة التمثيل المعرفي ومدخل التعلم العميق، ووجود عالقة 

 سالبة دالة بين كفاءة التمثيل المعرفي ومدخل التعلم السلحي.

( الكشف عن العالقة بين كفاءة التمثيل المعرفي والقدرة على اتخاذ 2009اعي )واستهدفت دراسة الخز

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وتوصلت الدراسة إلى وجود 300القرار، وتكونت عينة الدراسة من )

 .فروت فى القدرة على اتخاذ القرار تعزى إلى كفاءة التمثيل المعرفي لصالح الللبة مرتفعي الكفاءة
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( فهدفت الكشف عن العالقة بين التمثيل المعرفي وقلق االمتحان، وتكونت عينة 2017أما دراسة مهدى )

( طالبًا وطالبة بكلية التربية فى الجامعة المستنصرية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 152الدراسة من )

 وجود عالقة سالبة دالة بين التمثيل المعرفي وقلق االمتحان.

( الكشف عن العالقة بين كفاءة التمثيل المعرفي وجودة الحياة الوظيفية 2018علا وعلا )وهدفت دراسة 

( معلًما بالتربية الخاصة، وكان من أهم نتائج الدراسة 80لدى المعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )

وأنه يمكن  وجود عالقة موجبة دالة بين كفاءة التمثيل المعرفي وجودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين،

التنبؤ بجودة الحياة الوظيفية من خالل مؤشرات كفاءة التمثيل المعرفي، وجاءت أكثر المنبئات بجودة 

 الحياة الوظيفية على الترتيب )الربط، االحتفاظ، التوليف، االشتقات، التوظيف(.

االختبار، ( الكشف عن العالقة بين كفاءة التمثيل المعرفي وقلق 2018واستهدفت دراسة الزغبي )

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود 400وتكونت عينة الدراسة من )

فروت ذات داللة احصائية فى قلق االختبار تعزى لمتغير الجنس فى اتجاه االناث، فى حين لم تظهر 

لبة دالة بين كفاءة التمثيل فروت دالة فى قلق االختبار تعزى لمتغير التخصص، وأنه توجد عالقة سا

 المعرفي وقلق االختبار. 

( الكشف عن العالقة بين كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات 2018وسعت دراسة الغرايبة والسديري )

( طالبة بالمرحلة الجامعية، وكان من أهم 419ومهارات حل المشكالت، وتكونت عينة الدراسة من )

 ة دالة بين كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ومهارات حل المشكالت.نتائج الدراسة وجود عالقة موجب

يتضح مما سبق أهمية كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات، والتي تظهر فى زيادة استخدام أساليب التفكير: 

التركيبي والتحليلي والهرمى، والتوجه نحو مدخل التعلم العميق، ومهارات حل المشكالت، والقدرة على 

 اذ القرار، وجودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين، وتقليل قلق االختبار. اتخ

 ثالثاا : استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية

تعد الحياة االنسانية حقل غنى بالخبرات والتجارب واألحداث السارة التى تصاحبها انفعاالت ايجابية 

تنشيلية تدفع الفرد للتفوت واالنجاز، وقد يتعرض االنسان لخبرات وظروف ضاغلة وأحداث حياتية 

الفرد، وتترك تأثيراتها  سالبة تصاحبها انفعاالت سلبية تثبيلية متباينة من حيث أنواعها وشدتها تعوت أداء

السلبية على صحته وشخصيته وعالقاته االجتماعية، ويحاول الفرد التخفيف من حدة اآلثار السلبية لهذه 

 Emotionاالنفعاالت من خالل ادارتها والتعبير عنها بشكل متوازن، وهو ما يعرف بتنظيم االنفعال 

Regulation  ،(.231، ص. 2015)الضبع 

ويشير تنظيم االنفعال إلى القدرة على ادارة االنفعاالت من حيث شدة االنفعاالت واستمراريتها، وعلى 

 (. 662، ص. 2012التحكم فى التعبير عنها فى المواقف الحياتية المختلفة )السيد، 

زنة المثلى كما يشير تنظيم االنفعال إلى مجموعة من العمليات المسئولة عن الحفاظ على االستثارة المتوا

 (O'Driscoll, Laing & Mason, 2014, P. 483من أجل تسهيل األداء الموجه نحو الهدف )
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( أن تنظيم االنفعال يعنى العمليات الفسيولوجية واالجتماعية والسلوكية 236، ص. 2015ويذكر الضبع )

 والمعرفية التى يمكن بواسلتها ادارة االنفعاالت الناشئة عن األحداث الضاغلة.

( التنظيم االنفعالي بأنه عملية معقدة متعددة الجوانب تنلوي على بدء 275، ص. 2016ويعرف عفيفي )

وتنشيط أو تحوير أحد حاالت الفرد االنفعالية أو سلوكياته فى حالة معينة مثل المشاعر واألفكار أو 

 االستجابات الفسيولوجية والقدرة على كف سلوك غير الئق. 

( أن التنظيم االنفعالي يعبر عن جهود الفرد للسيلرة على حالة االستثارة 78ص.  ،2016ويرى محمود )

االنفعالية واعادة توجيهها وتحسينها وتعديلها حتى يتمكن الفرد من األداء المتكيف الذى يساعده على 

قف تحقيق أهدافه، وفى سبيل ذلك يستخدم مجموعة من االستراتيجيات المعرفية عند التعامل مع الموا

 واألحداث الضاغلة. 

( أن تنظيم االنفعال المعرفي يعد نوع من التنظيم Park & Yoo, 2016, P. 325ويذكر بارك ويو )

 الذاتي القائم على المراقبة والتقييم وضبط ردود الفعل االنفعالية إلنجاز عمل معين أو تحقيق هدف ما.

ة الفرد على التحكم فى انفعاالته السلبية مع ( تنظيم االنفعال بأنه قدر243، ص. 2019ويعرف الشيمى )

 تعديلها إلى انفعاالت ايجابية، وزيادة انفعاالته السارة لتحقيق رغباته وأهدافه.

ويتضمن تنظيم االنفعال مجموعة من المهارات، هى : القدرة على اإلدراك الواعي لالنفعاالت، والقدرة  

فعاالت بشكل صحيح، والقدرة على تحديد أسباب االنفعال على تحديد االنفعال، والقدرة على تصنيف االن

الحالي، والقدرة على تعديل االنفعال بشكل فعال، والقدرة على قبول االنفعال، والقدرة على تحمل 

االنفعاالت غير المرغوبة عندما ال يمكن تغييرها، والقدرة على االقتراب من المواقف التي من المحتمل 

بية إذا لزم األمر لتحقيق األهداف ذات الصلة الشخصية، والقدرة على تقديم الدعم أن تثير المشاعر السل

 & In : Diedrich, Hofmann, Cuijpersالذاتي عند العمل على التعامل مع المشاعر الصعبة )

Berking, 2016, P. 2.) 

ويعنى القرب أن تنظيم االنفعال يتضمن عدة مكونات، األول: اختيار الموقف :  Grossويرى جروس 

المتعمد من المواقف التى يرى الفرد أنها تؤدى إلى انفعاالت سارة، والبعد عن المواقف التى يرى الفرد 

أنها تؤدى إلى انفعاالت غير سارة. والمكون الثاني: تعديل الموقف : ويقصد به تعديل الموقف غير السار 

الثالث: تحويل االنتباه : ويعنى عدم التركيز على  الذى ال يمكن تجنبه لتعديل اآلثار السلبية له. والمكون

الجوانب المثيرة لالنفعال، وتركيز االنتباه على نشاط بديل غير انفعالي. والمكون الرابع: التغيير المعرفي 

: ويعنى تغيير الفرد للريقة تفكيره فى الموقف لرفع أو خفي داللته االنفعالية. والمكون الخامس: اعادة 

معرفي : ويعنى اعادة هيكلة الموقف االنفعالي معرفياً من خالل اعادة تغيير طريقة الفرد فى التقييم ال

تفكيره حول الموقف والعمل على تقليل تأثيراته االنفعالية السلبية. والمكون السادس: قمع التعبير االنفعالي 

-244، ص. 2019الشيمى، : وتعنى التحكم فى االنفعاالت من خالل منع السلوكيات المعبرة عنها)فى: 

245.) 

ويذكر جارنيفسكى وكرايج وسبينهوفن أنه توجد طرت معرفية يستخدمها األفراد فى التعامل مع 

المعلومات المثيرة لالنفعال أو العاطفة يللق عليها استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية، وقد وضعوا 

عرفية يستخدمها األفراد فى تنظيم االنفعاالت عند تصوًرا لهذه االستراتيجيات يتضمن تسع استراتيجيات م
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مواجهة المواقف الضاغلة واألحداث السلبية، وهذا ما يتبناه الباحث الحالي، وتلك االستراتيجيات تتمثل 

 فيما يلى : 

  (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001, P. 1314-1316 ; Garnefski & Kraaij, 

2006, P. 1662 ; Garnefski & Kraaij, 2007, P. 141-142)    

: ويشير إلى األفكار المتعلقة بتوجيه الفرد اللوم لنفسه لما يعايشه أو يمر به Self-blameلوم الذات  -1

 من أحداث، حيث يُحمل الفرد نفسه المسئولية لما يمر به من أحداث سلبية أو مواقف ضاغلة. 

بقبول الفرد لما يمرر به من مواقف، حيث يستسلم : ويشير إلى األفكار المتعلقة Acceptanceالتقبل  -2

لألحداث السلبية ويتعايش معها، ويولد أفكار تدور حول قبول واقع الموقف االنفعالي الذى حدث، وأنه ال 

 يمكن تغييره. 

: ويقصد به التركيز على المشاعر واألفكار   Rumination / Focus on thoughtاالجترار  -3

ي وتكرار تذكرها والتفكير فيها، حيث يفكر الفرد كثيًرا فى األفكار والمشاعر المرتبلة بالحدث السلب

 المؤلمة أو الحزينة التى ترتبط باألحداث السلبية. 

: ويظهر فى التفكير في األمور المبهجة والممتعة  Positive Refocusingاعادة التركيز اإليجابي  -4

الفعلي، حيث يفكر الفرد فى أشياء سارة بدالً من التفكير والتجارب االيجابية بدالً من التفكير في الحدث 

فى الحدث السلبى، وهنا يتجاهل الفرد المشاعر المؤلمة للموقف بالتفكير فى أحداث أخرى سارة أو 

 ايجابية. 

: ويتمثل فى التفكير في الخلوات التي يجب  Refocus on Planningاعادة التركيز على التخليط  -5

ع الحدث السلبي، حيث يركز الفرد على التفكير فيما ينبغي القيام به للتعامل مع األحداث اتخاذها للتعامل م

السلبية، واتخاذ خلوات عملية لمواجهتها، وتقديم حلول واتخاذ القرارات للتعامل معها، والتخفيف من 

 أثارها السلبية. 

فى معنى إيجابي للحدث من  : ويشير إلى التفكير Positive Reappraisalاعادة التقييم اإليجابي  -6

حيث النمو الشخصي، حيث يركز الفرد على التفكير فى ما يمكن تعلمه من الحدث السلبى، ويتم ذلك 

بإعادة تقييم الموقف الضاغط ومحاولة ايجاد معانى ايجابية فيه، ومحاولة التعلم واالستفادة منه فى تحقيق 

 التلور الشخصي.

: ويشير إلى األفكار  Putting into Perspectiveر آخر( التهوين )رؤية الموضوع من منظو -7

المتعلقة بتجاهل خلورة الحدث، حيث يفكر الفرد فى التقليل من أهمية األحداث السلبية، واالعتقاد فى 

عدم خلورتها، ومقارنتها بخبرات أخرى قد تكون أكثر خلورة مما تعرض لها الفرد، أو تعرض لها 

 أفراد آخرين. 

: ويشير إلى األفكار المتعلقة بالتأكيد الصريح على  Catastrophizingلتفكير الكارثي( التهويل )ا -8

الرعب الذي تعرض له الفرد فى الموقف، حيث يركز الفرد تفكيره على تضخيم الحدث السلبى، والمبالغة 

 فى خلورته، وتصويره على أنه كارثة ومصدر أذى، مع صعوبة احتماله. 
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: ويشير إلى األفكار المتعلقة بتوجيه الفرد اللوم للبيئة أو لألشخاص Blaming othersلوم اآلخرين   -9

اآلخرين لما يعايشه أو يمر به من أحداث، حيث يُلقى الفرد المسئولية على ما يمر به من أحداث سلبية أو 

 مواقف ضاغلة على البيئة أو األشخاص المحيلين.   

ية إلى استراتيجيات ايجابية تكيفية أو استراتيجيات أكثر تكيفًا وتصنف استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرف

)تتمثل فى : التقبل، اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التركيز على التخليط، اعادة التقييم اإليجابي، 

 والتهوين( ، واستراتيجيات سلبية غير تكيفية أو استراتيجيات أقل تكيفًا )تتمثل فى : لوم الذات، االجترار،

 & Min, Yu, Lee & Chae, 2013, P. 1190 ; Reya, Netobالتهويل، ولوم اآلخرين( )

Extremera, 2020, P. 136.) 

 وهناك عدة دراسات أجريت على استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية للكشف عن عالقتها بالقلق،  منها: 

التعرف على الفروت فى ( التى هدفت 2002) .Garnefski, etalجارنيفسكى وزمالئه  دراسة

استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية بين المراهقين والراشدين، والكشف عن عالقة تلك االستراتيجيات 

( 630( مراهقًا بالمرحلة الثانوية، )487بكل من أعراض االكتئاب والقلق، وتكونت عينة الدراسة من )

جبة دالة بين استراتيجيتي )لوم الذات، االجترار( راشًدا ، وكان من بين نتائج الدراسة وجود عالقة مو

وأعراض القلق لدى عينة المراهقين، ووجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )التقبل، التهويل، 

االجترار، لوم الذات( وأعراض القلق لدى عينة الراشدين، وتوجد عالقة سالبة دالة بين استراتيجية 

 راض القلق لدى عينة الراشدين.)اعادة التقييم اإليجابي( وأع

( التى هدفت الكشف عن العالقة بين استراتيجيات 2005) Martin & Dahlenودراسة مارتن ودالين 

تنظيم االنفعال المعرفية وكل من االكتئاب والقلق والضغوط والغضب، وذلك على عينة تكونت من 

نتائج الدراسة أنه توجد عالقة موجبة دالة بين ( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وكان من أهم 382)

استراتيجيات )لوم الذات، لوم االخرين، االجترار، التهويل( والقلق، وتوجد عالقة سالبة دالة بين 

 استراتيجيتي )اعادة التقييم اإليجابي، التهوين( والقلق.

عن العالقة بين  ( فقد استهدفت الكشف2008) Aydin & Emmiogluأما دراسة أيدين وإيميوغلو 

( طالبًا وطالبة بالمرحلة 1055استراتيجيات تنظيم االنفعال وقلق االختبار، وتكونت عينة الدراسة من )

الثانوية، وأسفرت الدراسة عن أنه يمكن التنبؤ بقلق االختبار من خالل استراتيجيات التنظيم االنفعالي 

 تقييم األهمية، لوم الذات، التفكير الحريص(.  )اختبار فعالية المشكلة، التركيز على المهمة، اعادة

( الكشف عن العالقة بين استراتيجيات تنظيم 2010) Zlomke & Hahnوسعت دراسة زلومكي وهان 

( من الشباب الذكور واالناث الذين تتراوح 1080االنفعال المعرفية والقلق، وتكونت عينة الدراسة من )

لت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )لوم عاماً(، وتوص 28-18أعمارهم ما بين )

الذات، التهويل، لوم اآلخرين( والقلق، ووجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجية )اعادة التركيز على 

 التخليط( والقلق.

( الكشف عن العالقة 2010) Aldao & Nolen-Hoeksemaوهدفت دراسة الداو ونولين هوكسيما 

راتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية وكل من االكتئاب والقلق واضلرابات األكل، وتكونت عينة بين است
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( طالبًا بالمرحلة الجامعية، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود عالقة سالبة دالة بين 252الدراسة من )

 تيجية )االجترار( والقلق.استراتيجية )اعادة التقييم اإليجابي( والقلق، ووجود عالقة موجبة دالة بين استرا

( هدفت الكشف عن العالقة بين استراتيجيات تنظيم االنفعال وكل من 2011) Omranأما دراسة عمران 

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وكان من نتائج 484القلق واالكتئاب، وتكونت عينة الدراسة من )

م الذات، االجترار، التهويل( والقلق، ووجود عالقة الدراسة وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )لو

سالبة دالة بين استراتيجيات )اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التقييم اإليجابي، اعادة التركيز على 

 التخليط( والقلق.

( تقنين مقياس استراتيجيات تنظيم االنفعال 2011) Perte & Micleaوهدفت دراسة بيرتي وميكليا 

باإلضافة إلى الكشف عن عالقة تلك االستراتيجيات بكل من سمات الشخصية والقلق المعرفية، 

( شخًصا من المراهقين والراشدين الذكور واالناث، وكان 1439واالكتئاب، وذلك على عينة تكونت من )

 من أهم نتائج الدراسة أنه توجد عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )لوم الذات، التقبل، االجترار،

 التهويل، لوم اآلخرين( والقلق.

( الكشف عن العالقة بين االستراتيجيات المعرفية فى تنظيم االنفعال وكل من 2012وسعت دراسة السيد )

( من 202( طالبًا وطالبة بكلية التربية باإلضافة إلى )322القلق واالكتئاب، وتكونت عينة الدراسة )

لعام فى التربية، وكان من بين نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة المعلمين والمعلمات الملتحقين بالدبلوم ا

دالة بين استراتيجيات )لوم الذات، االجترار، التصور الكارثي لألحداث السلبية، لوم االخرين( وكل من 

حالة القلق وسمة القلق، ووجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجيات )اعادة التركيز اإليجابي، التخليط، 

 التقييم اإليجابي، التقليل من أهمية األحداث السلبية( وكل من حالة القلق وسمة القلق. اعادة

( الكشف عن عالقة التنظيم االنفعالي والمعتقدات ماوراء المعرفية بقلق 2016وهدفت دراسة محمود )

لدراسة وجود ( طالبة بالمرحلة الجامعية، وكان من أهم نتائج ا150االمتحان، وتكونت عينة الدراسة من )

فروت دالة فى قلق االمتحان بين مجموعة اللالبات مرتفعات ومنخفضات استراتيجيات التنظيم االنفعالي 

)لوم الذات، القبول، االجترار، اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التقييم اإليجابي، التهوين أو وضع منظور، 

ق االمتحان من خالل أربعة استراتيجيات للتنظيم التفكير الكارثي، لوم االخرين(، وأنه يمكن التنبؤ بقل

 االنفعالي )التفكير الكارثي، لوم االخرين، اعادة التقييم اإليجابي، لوم الذات(.

( الكشف عن العالقة بين استراتيجيات تنظيم االنفعال واالضلرابات 2018وهدفت دراسة عليوة )

( طالبًا 148لعصابية(، وتكونت عينة الدراسة من )النفسية )القلق النفسي، الضغوط النفسية، الكمالية ا

وطالبة من المراهقين الموهوبين، ومن أهم نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات 

تنظيم االنفعال )كبت التعبير االنفعالي، االجترار، لوم الذات، لوم اآلخرين، التفكير الكارثي( والقلق 

لبة دالة بين استراتيجيات تنظيم االنفعال )اعادة التقييم المعرفي، التقليل من أهمية النفسي، وتوجد عالقة سا

األشياء، االلهاء، اعادة التركيز اإليجابي، رؤية الموضوع من منظور آخر( والقلق النفسي، وأنه يمكن 

 التنبؤ بالقلق النفسي من خالل استراتيجيتي )التفكير الكارثي ، واالجترار(.

( الكشف عن العالقة بين استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية 2018) Kamelدراسة كامل واستهدفت 

( طالبًا وطالبة بالمرحلة الجامعية، وتوصلت 150وقلق االختبار المعرفي، وتكونت عينة الدراسة من )
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، التهويل( الدراسة إلى وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )لوم الذات، لوم اآلخرين، االجترار

وقلق االختبار، ووجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجيات )القبول، اعادة التركيز على التخليط، اعادة 

التركيز اإليجابي، اعادة التقييم اإليجابي، التهوين( وقلق االختبار، وأنه يمكن التنبؤ بقلق االختبار من 

 كيفية والالتكيفية.خالل جميع استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية الت

يتضح مما سبق وجود عدة استراتيجيات معرفية يستخدمها األفراد فى التعامل مع انفعاالت المواقف 

 الضاغلة، وتلك االستراتيجيات لها عالقة ببعي االضلرابات النفسية مثل االكتئاب والقلق. 

 تصور نظري للعالقة بين متغيرات الدراسة :

لمعظم اختالالت الشخصية واالضلرابات النفسية، ولكنه فى الوقت ذاته يمثل  يعد القلق المحرك الرئيسي

( أن القلق اللبيعي 20، ص. 2002الركيزة األولى لإلنجازات البشرية فى الحياة، حيث يذكر إبراهيم )

آلخر من أعظم األشياء أهمية فى حياتنا فهو الذى يدفع االنسان للنشاط واالستعداد لما هو آت، أما النوع ا

الذى يعد غيابه أمًرا محموًدا فهو القلق العصابي أو المرضى الذى يفتقر إلى المعقولية فيما يتعلق بأسباب 

 نشأته أو درجة حدته أو فترة استمراره، مما يؤدى إلى تعليل امكانات االنسان.

ركيز والذاكرة ويعد التحدث أمام اآلخرين من المواقف الضاغلة التى يتعرض لها الفرد وتؤثر على الت

والقدرة على حل المشكالت، حيث أن الفرد الذى يجد صعوبة فى تنظيم االنفعاالت المتعلقة بالمواقف 

الضاغلة مع كثرة تلك المواقف يصبح مشوش التفكير ويجد صعوبة فى التذكر، وهنا قد يظهر دور كفاءة 

معرفية التى تركز على التعامل مع التمثيل المعرفي للمعلومات وبعي استراتيجيات تنظيم االنفعال ال

 االنفعاالت والمشاعر فى المواقف واألحداث.

حيث يقوم التمثيل المعرفي الكفء على اشتقات المعلومات وإنشاء العالقات بينها، وتكوين مخللات 

، 2020وخرائط تساعد على التعامل مع المواقف بلريقة حكيمة، وانجاز المهام بسرعة ودقة )محمد، 

(، كما أن كفاءة التمثيل المعرفي تؤثر فى التحدث الذى يحتاج إلى جانب ذهني فكرى يتعلق 879ص. 

بتحديد األفكار المراد التحدث فيها وترتيبها، كما يحتاج المتحدث إلى جانب لغوى يتعلق بانتقاء الكلمات 

 المناسبة والتراكيب التى تعبر عن األفكار المراد ايصالها لآلخرين.

بعي الدراسات إلى أن هناك عديد من المتغيرات التى تسهم في قلق اللالب عند التحدث،  وتشير نتائج

(، وكفاءة اللغة Liu, 2007من أهمها : نقص المفردات وانخفاض مستوى إتقان اللغة وضعف الذاكرة )

(Gaibani, 2014 كما توجد عالقة طردية بين االخفات المعرفي والتوتر المصاحب للضغوط ،)

(Matthews, Coyle & Craig, 1990 ; Mahoney, Dalby & King, 1998 حيث يقوم .)

التمثيل المعرفي الكفء على احداث ترابلات جوهرية بين المعلومات الجديدة وبين البناء المعرفي للفرد، 

وقدرته على اشتقات عالقات بين المعلومات الجديدة والسابقة، وقدرته على توظيف المعلومات الجديدة، 

 كل ذلك يساعد على سهولة تذكر المعلومات، وبالتالي الثقة بالنفس فى المواقف التى تتللب ذلك. و

( أن االنشغال بأمور ال عالقة لها بالمهمة المللوب أدائها Kumke, 2008, P. 18ويرى كومك )

ظهور أخلاء والتقييم السلبى للذات واالستغرات فى األفكار السلبية يؤدى إلى حدوث اخفاقات معرفية و

 معرفية عند تذكر المعلومات وادراكها، وهذا يترتب عليه الشعور بالقلق تجاه المهمة المللوب أدائها.
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كما تساعد استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية فى التعامل مع االنفعاالت والمشاعر فى المواقف 

الدراسات إلى وجود عالقة الضاغلة، والتي منها موقف التحدث أمام اآلخرين، وقد أشارت بعي 

طردية بين بعي استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية االيجابية والقلق العام ، ووجود عالقة عكسية بين 

 Garnefski, etal., 2002 ; Martin)بعي استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية السلبية والقلق العام 

& Dahlen, 2005 ; Zlomke & Hahn, 2010 ; Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010 ; 

Omran, 2011; Perte & Miclea, 2011)  كما أشارت بعي الدراسات إلى وجود عالقة طردية .

بين بعي استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية االيجابية وقلق االختبار، ووجود عالقة عكسية بين بعي 

؛  2016؛ محمود،  Kamel, 2018ختبار )استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية السلبية وقلق اال

(Aydin & Emmioglu, 2008. 

فى ضوء ما سبق من أطر نظرية ودراسات سابقة يمكن تصور وجود اسهام نسبى لكفاءة التمثيل المعرفي 

 للمعلومات وبعي استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية فى التنبؤ بقلق التحدث أمام اآلخرين.

    فروض الدراسة :    

 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية كما يأتي :  

ال توجددد فددروت ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددلات درجددات اللالبددات ذوات التخصددص العلمددي  -1

 وأقرانهن ذوات التخصص األدبي فى قلق التحدث أمام اآلخرين.

بين درجات اللالبات في كفاءة التمثيل المعرفدي للمعلومدات توجد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية  -2

 ودرجاتهن فى قلق التحدث أمام اآلخرين.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجدات اللالبدات فدي اسدتراتيجيات تنظديم االنفعدال المعرفيدة  -3

 ودرجاتهن فى قلق التحدث أمام اآلخرين. 

للالبدات فدي اسدتراتيجيات تنظديم االنفعدال المعرفيدة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجدات ا -4

 ودرجاتهن فى قلق التحدث أمام اآلخرين عند عزل أثر كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات.

يمكن التنبؤ بدرجات اللالبات فى قلق التحدث أمام اآلخرين بمعلوميدة درجداتهن فدى كفداءة التمثيدل  -5

 نفعال المعرفية.المعرفي للمعلومات واستراتيجيات تنظيم اال

 إجراءات الدراسة :             

 أوالا : منهج الدراسة :

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذى يستهدف دراسة الظواهر والمشكالت العلمية من خالل وصفها 

وصفًا واقعيًا وتحليلها بلريقة علمية، وذلك لإلجابة عن تساؤالت البحث المتعلقة بالكشف عن عالقة 

فاءة التمثيل المعرفي للمعلومات واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية بقلق التحدث أمام اآلخرين لدى ك

 طالبات كلية التربية من التخصصين العلمي واألدبي. 
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 ثانياا : عينة الدراسة :       

الذكور فى قلق  فى ضوء ما أشارت إليه نتائج عديد من الدراسات السابقة من أن االناث أكثر معاناة من

( التى أشارت إلى ارتفاع مستوى قلق االتصال لدى 1991التحدث أمام اآلخرين، ومنها دراسة حبيب )

االناث المراهقين والراشدين فى مواقف االتصال الثنائية والجماعية والجمعية وكذلك المواقف العامة، 

ثر معاناة من قلق الكالم مقارنة التى أشارت إلى أن االناث أك Furmark (2002) فورمارك  ودراسة

التى أشارت إلى  Brember, Brown & Ralph (2002) بريمبر وبراون ورالف  بالذكور، ودراسة

( التى 2010أن شعور االناث بقلق التدريس أكثر حدة من شعور الذكور، ودراسة إبراهيم والقرني )

م أمام اآلخرين مقارنة بالذكور، ودراسة توصلت إلى أن االناث بالمرحلة الجامعية أعلى فى رهاب الكال

( التى توصلت إلى أن االناث بالمرحلة الجامعة أكثر معاناة من رهاب الكالم من الذكور، 2015رجيعة )

التى توصلت إلى أن الخوف االجتماعي لدى االناث أعلى من  Soohinda  (2016) سوهندا  ودراسة

التى توصلت إلى أن اإلناث بالمرحلة  Simadi & Gazan (2019) الذكور، ودراسة سيمادى وجازان

الجامعية أكثر حدة فى الرهاب االجتماعي )الذى من أبعاده الخوف من التحدث أمام الجمهور( مقارنة 

 بالذكور. 

( طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية 107لذا يعتمد البحث الحالي على عينة من اللالبات تكونت من )

( طالبة بالتخصص األدبي، تمتد 65( طالبة بالتخصص العلمي، و)42، منهن )جامعة المنصورة

 (.  2020-2019( عاًما، وتم التلبيق خالل العام الدراسي )22-21أعمارهن بين )

 ثالثاا : أدوات الدراسة : 

      إعداد )الباحث الحالي(مقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات         -1

بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بالتمثيل المعرفي للمعلومات، قام الباحث  

 بتحديد أربعة أبعاد أساسية لكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات، وهى : 

االحتفاظ بالمعلومات : ويعنى استخدام أساليب متعددة تساعد على تخزين المعلومات وتسكينها فى  -أ 

 كرة.الذا

التوليف بين المعلومات : ويقصد به وضع المعلومات الجديدة مع المعلومات الموجودة بالذاكرة  -ب 

 فى إطار فكرى متماسك، واستخدام أساليب متعددة لتنظيم المعلومات الجديدة.

اشتقات المعلومات : ويقصد به استنتاج معانى وأفكار جديدة من المعلومات الموجودة فى الذاكرة،  -ج 

 ل إلى تفسيرات جديدة للحقائق العلمية، وابتكار تراكيب جديدة بين المعلومات.والتوص

 توظيف المعلومات : ويشير إلى استخدام المعلومات بشكل فعال ومنتج فى أغراض متعددة. -د 

( مفردة 40وفى ضوء خصائص تلك األبعاد والتي تناولتها األدبيات النظرية قام الباحث الحالي بوضع )

لقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات، من نوع التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة عليه في ضوء مقياس 

رجة متوسلة، تنلبق بدرجة خماسي التدرج )تنلبق بدرجة كبيرة جداً، تنلبق بدرجة كبيرة ، تنلبق بد

قليلة، تنلبق بدرجة قليلة جداً(، وتتراوح الدرجة لكل مفردة بين خمس درجات ودرجة واحدة، وتشير 

 الدرجة المرتفعة على المقياس إلى ارتفاع كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات.  
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 وات اآلتية: وللتحقق من صدت المقياس واتساقه وثباته، قام الباحث الحالي بإتباع الخل

 صدق المقياس : 

 قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بطريقتين : 

: من خالل معرفة داللة الفروت بين متوسلات درجات مجموعة  الصدق التمييزى لمفردات المقياس

اللالب المرتفعين ومتوسلات درجات اللالب المنخفضين في الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس 

% من الدرجة الكلية للبعد(، وذلك على كل مفردة ، وذلك من خالل تلبيق المقياس على 27وأقل )أعلى 

 ( طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية.  98عينة تكونت من )

وباستخدام اختبار "ت"  أشارت النتائج إلى وجود فروت ذات داللة إحصائية بين متوسلات درجات 

 27طالبة( ومتوسلات درجات مجموعة اللالبات المنخفضات ) 27مجموعة اللالبات المرتفعات )

طالبة( في جميع مفردات مقياس كفاءة التمثيل المعرفي لصالح مجموعة المرتفعات، وجاءت دالة عند 

( لجميع مفردات أبعاد المقياس : االحتفاظ بالمعلومات، التوليف بين المعلومات، اشتقات 0.01مستوى )

 3.62" بالنسبة لمفردات تلك األبعاد على التوالي: )tلمعلومات، وقد تراوحت قيم "المعلومات، وتوظيف ا

(، ولم يسفر الصدت التمييزى 8.44إلى  4.19(، )9.18إلى  3.56(، )10.96إلى  3.95(، )8.32إلى 

 ( مفردة.40لمفردات المقياس عن حذف أية مفردة من المفردات، وبذلك يظل عدد مفردات المقياس )

: قام الباحث بالتحقق من صدت البناء العاملي للمقياس من خالل مالءمة نموذج العاملي التوكيديالصدق 

( 1( طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، ويعرض جدول )98رباعي العوامل لبيانات عينة مكونة من )

ح بالجدول تشبعات العوامل األربعة على عامل كامن واحد ومؤشرات المالءمة للنموذج، حيث يتض

مالءمة النموذج للبيانات حيث اقتربت قيم جميع مؤشرات النموذج من المؤشرات القياسية، كما يتضح به 

 (. 0.01داللة قيم تشبعات العوامل األربعة عند مستوى )

( نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس كفاءة التمثيل المعرفي وتشبعات العوامل 1جدول )

 لنموذجومؤشرات مالءمة ا

 التشبع           المسار نموذج التحليل العاملي

 

 

   
Estimate 

Fcr1 <--- F1 .855 

Fcr2 <--- F1 .804 

Fcr3 <--- F1 .878 

Fcr4 <--- F1 .783 

 
Model Fit : Chi-square = 0.870 &  Degrees of freedom = 1 &  Probability level = .351 & CMIN= 

0.870 & CMIN\DF= 0.870 & CFI=1.000 & IFI =1.001  & TLI=1.005 &  & RMSEA=.000 

 

 



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 292 - 

 االتساق الداخلي للمقياس :

 معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية للبعدقام الباحث بحساب   

( طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وجاءت نتائج 98الذى تنتمى إليه، وذلك على عينة مكونة من )

إلى  0.44(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 0.01معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى )

للبعد  0.75إلى  0.45 للبعد األول )االحتفاظ بالمعلومات(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 0.68

للبعد الثالث  0.69إلى  0.42الثاني )التوليف بين المعلومات(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 

للبعد الرابع )توظيف  0.74إلى  0.44)اشتقات المعلومات(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 

سات داخلي بين مفردات المقياس ، مما يشير إلى وجود ات0.40المعلومات(، وجميع القيم أعلى من 

(، وبذلك أسفر االتسات الداخلي للمقياس عن عدم حذف أي مفردات، وبذلك 158، ص. 2000)مراد، 

 ( مفردة.40ظل عدد مفردات المقياس )

، وجاءت قيم معامل معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياسكما قام الباحث بحساب 

ن أبعاد المقياس : االحتفاظ بالمعلومات، التوليف بين المعلومات، اشتقات المعلومات، ارتباط بيرسون بي

(، وكانت القيم على التوالي : 0.01توظيف المعلومات وبين الدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى )

0.71  ،0.83 ،0.80 ،0.82 . 

 ثبات المقياس 

: حيث قام الباحث بحساب معامل ألفا كرونباخ  ونباخقام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كر

( 98لكل بعد من أبعاد المقياس على حده وللمقياس ككل، وذلك بعد تلبيق المقياس على عينة تكونت من )

 طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:  

 التمثيل المعرفي  ( قيم معامالت ثبات مقياس كفاءة2جدول )

 ألفا كرونباخ عدد المفردات كفاءة التمثيل المعرفي

 0.75 10 االحتفاظ بالمعلومات

 0.78 10 التوليف بين المعلومات

 0.76 10 اشتقاق المعلومات

 0.79 10 توظيف المعلومات

 0.90 40 الدرجة الكلية

 

، وهى  0.90إلى  0.75كرونباخ تراوحت من ( أن قيم معامالت الثبات بلريقة ألفا 2يتضح من جدول )

، ص. 2005)مراد، وسليمان،  0.6قيم ثبات مقبولة،  حيث يكون معامل الثبات منخفًضا اذا كان أقل من 

360.) 

يتضح مما سبق أن مقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات يتمتع بدرجة مقبولة من الصدت والثبات 

 ( مفردة.40ية، ويتكون في صورته النهائية من )تبرر استخدامه في الدراسة الحال
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      إعداد )الباحث الحالي(استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية       مقياس  -2 

 ,Garnefski, Kraaij, Spinhoven, 2001قام الباحث بتبني تصور جارنيفسكى وكرايج وسبينهوفن )

P. 1314،وهى :  (  الستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية 

 : ويشير إلى تحمل الفرد مسئولية ما يعايشه أو يمر به من أحداث سلبية ومواقف ضاغلة.  لوم الذات -أ 

 التقبل : ويعنى استسالم الفرد لألحداث السلبية وقبول واقع الموقف االنفعالي الذى ال يمكن تغييره.  -ب 

االجترار : ويقصد به التركيز على المشاعر واألفكار المرتبلة بالحدث السلبي وتكرار تذكرها  -ج 

 والتفكير فيها. 

اعادة التركيز اإليجابي : ويظهر فى تجاهل الفرد للمشاعر المؤلمة للموقف بالتفكير فى أحداث أخرى  -د 

 ايجابية. 

ت التي يجب اتخاذها للتعامل مع الحدث اعادة التركيز على التخليط  : ويعنى التفكير في الخلوا -ه 

 السلبي. 

اعادة التقييم اإليجابي : ويشير إلى محاولة التعلم واالستفادة من الموقف السلبى فى تحقيق التلور  -و 

 الشخصي. 

 التهوين : ويشير إلى التقليل من أهمية األحداث السلبية، واالعتقاد فى عدم خلورتها.  -ز 

حدث السلبى، والمبالغة فى خلورته، وتصويره على أنه يصعب التهويل : ويشير إلى تضخيم ال -ح 

 احتماله. 

لوم اآلخرين : ويعنى القاء الفرد مسئولية ما يمر به من أحداث سلبية على البيئة أو األشخاص  -ط 

 المحيلين به.   

 

وفى ضوء خصائص كل استراتيجية واألفكار التى ذكرت فى المقياس األجنبي لجارنيفسكى وكرايج 

Garnefski & Kraaij    (2007)( مفردة لقياس استراتيجيات تنظيم 63، قام الباحث الحالي بوضع )

االنفعال المعرفية، من نوع التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة عليه في ضوء مقياس خماسي التدرج 

ليلة، تنلبق )تنلبق بدرجة كبيرة جداً، تنلبق بدرجة كبيرة، تنلبق بدرجة متوسلة، تنلبق بدرجة ق

بدرجة قليلة جداً(، وتتراوح الدرجة لكل مفردة بين خمس درجات ودرجة واحدة، وتشير الدرجة المرتفعة 

 على البعد إلى زيادة استخدام االستراتيجية.  

 وللتحقق من صدت المقياس واتساقه وثباته، قام الباحث الحالي بإتباع الخلوات اآلتية: 

 صدق المقياس : 

 الباحث بالتحقق من صدق المقياس بطريقتين :قام        

( مفردة 63: حيث قام الباحث بعرض مفردات المقياس في صورته األولية وعددها ) صدق المحكمين

على خمسة من المحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي؛ وذلك للحكم على مناسبة المفردات للبعد 

 ياغتها اللغوية.الذى تقيسه، ومدى وضوح المفردات ومالءمة ص
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وفى ضوء توجيهات السادة المحكمين قام الباحث بتعديل صياغة بعي مفردات المقياس، وتراوحت نسب 

%، وهى نسب مقبولة؛ لذلك لم يحذف الباحث 100% إلى 80اتفات المحكمين على مفردات المقياس من 

 أية مفردة من مفردات المقياس.

خالل معرفة داللة الفروت بين متوسلات درجات مجموعة : من  الصدق التمييزى لمفردات المقياس

اللالب المرتفعين ومتوسلات درجات اللالب المنخفضين في الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس 

% من الدرجة الكلية للبعد(، وذلك على كل مفردة ، وذلك من خالل تلبيق المقياس على 27)أعلى وأقل 

   بالفرقة الرابعة بكلية التربية.( طالبة 97عينة تكونت من )

وباستخدام اختبار "ت"  أشارت النتائج إلى وجود فروت ذات داللة إحصائية بين متوسلات درجات 

 27طالبة( ومتوسلات درجات مجموعة اللالبات المنخفضات ) 27مجموعة اللالبات المرتفعات )

المعرفية لصالح مجموعة المرتفعات، طالبة( في جميع مفردات مقياس استراتيجيات تنظيم االنفعال 

( لجميع مفردات استراتيجيات : لوم الذات، التقبل، االجترار، اعادة 0.01وجاءت دالة عند مستوى )

التركيز اإليجابي، اعادة التركيز على التخليط، اعادة التقييم اإليجابي، التهوين، التهويل، ولوم اآلخرين ، 

إلى  3.45(، )9.84إلى  4.90دات تلك األبعاد على التوالي: )" بالنسبة لمفرtوقد تراوحت قيم "

(، 11.69إلى  5.67(، )8.95إلى  5.58(، )11.07إلى  8.19(، )10.32إلى  4.42(، )8.93

(، ولم يسفر الصدت التمييزى لمفردات 10.54إلى  4.45(، )11.22إلى  7.67(، )9.32إلى  3.09)

 ( مفردة.63وبذلك يظل عدد مفردات المقياس ) المقياس عن حذف أية مفردة من المفردات،

 االتساق الداخلي للمقياس :

 معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية للبعدقام الباحث بحساب   

( طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وجاءت نتائج 97الذى تنتمى إليه، وذلك على عينة مكونة من )

إلى  0.56(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 0.01مالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى )معا

للبعد الثاني  0.71إلى  0.44للبعد األول )لوم الذات(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من  0.73

وتراوحت قيم  للبعد الثالث )االجترار(، 0.77إلى  0.51)التقبل(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 

للبعد الرابع )اعادة التركيز اإليجابي(، وتراوحت قيم معامالت  0.81إلى  0.69معامالت االرتباط من 

للبعد الخامس )اعادة التركيز على التخليط(، وتراوحت قيم معامالت  0.68إلى  0.55االرتباط من 

(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط للبعد السادس )اعادة التقييم اإليجابي 0.76إلى  0.52االرتباط من 

للبعد  0.76إلى  0.64للبعد السابع )التهوين(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من  0.67إلى  0.48من 

للبعد التاسع )لوم اآلخرين(،  0.76إلى  0.45الثامن )التهويل(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 

، 0.33ة بالبعد السابع جاءت قيمة معامل االرتباط بها عدا مفردة واحد 0.40وجميع القيم أعلى من 

(، لذلك قام الباحث بحذفها، وبذلك أصبح عدد 158، ص. 2000وتشير إلى وجود عالقة ضعيفة )مراد، 

 ( مفردة. 62مفردات المقياس )

 ثبات المقياس 

معامل ألفا كرونباخ : حيث قام الباحث بحساب  قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ  

( طالبة بالفرقة 97لكل بعد من أبعاد المقياس على حده، وذلك بعد تلبيق المقياس على عينة تكونت من )

 الرابعة بكلية التربية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي :  
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 االنفعال المعرفية( قيم معامالت ثبات مقياس استراتيجيات تنظيم 3جدول )                            

 ألفا كرونباخ عدد المفردات استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية

 0.78 7 لوم الذات

 0.71 7 التقبل

 0.78 7 االجترار

 0.87 7 اعادة التركيز اإليجابي

 0.74 7 اعادة التركيز على التخطيط

 0.75 7 اعادة التقييم اإليجابي

 0.65 6 التهوين

 0.80 7 التهويل

 0.75 7 لوم اآلخرين

، وهى  0.87إلى  0.65( أن قيم معامالت الثبات بلريقة ألفا كرونباخ تراوحت من 3يتضح من جدول )

، 2005)مراد، وسليمان،  0.6قيم ثبات مقبولة،  حيث يكون معامل الثبات منخفًضا اذا كان أقل من 

360.) 

المعرفية يتمتع بدرجة مقبولة من الصدت والثبات  يتضح مما سبق أن مقياس استراتيجيات تنظيم االنفعال

 ( مفردة.62تبرر استخدامه في الدراسة الحالية، ويتكون في صورته النهائية من )

      إعداد )الباحث الحالي(قلق التحدث أمام اآلخرين       مقياس  -3

بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بقلق التحدث أمام اآلخرين، واالطالع على  

 ,Yaikhong & Usaha, 2012 ; McCroskeyبعي المقاييس التى أعدت لقياس قلق التحدث )

2013 ; Lee, 2014 ; Bartholomay & Houlihan, 2016 ومقياس رهاب التحدث مع اآلخرين ،)

(، قام الباحث بتحديد ستة أبعاد أساسية 2017(، ومقياس الرهاب االجتماعي )الرقاد، 2016و زيد، )أب

 لقلق التحدث أمام اآلخرين، وهى: 

 التوتر النفسي : ويظهر فى شعور الفرد باالرتباك قبل مواقف التحدث أمام اآلخرين وعند البدء فيها.   -أ 

وتتمثل فى اعتقاد الفرد بأنه يصعب عليه توصيل أفكاره وآرائه االدراكات المعرفية السلبية للذات :  -ب 

لآلخرين، وأنه سيصبح مشوش وسيصعب عليه تذكر الكلمات والمعلومات فى مواقف التحدث أمام 

 اآلخرين.

االضلرابات اللفظية : وهى ردود فعل لفظية تظهر على الفرد فى مواقف التحدث أمام اآلخرين،  -ج 

وف نلقًا غير واضًحا وغير صحيًحا، ونلق الكلمات والجمل نلقًا به لجلجة ومنها : نلق أصوات الحر

 أو تهتهة أو ثأثأة، وصعوبة انتقاء الكلمات والجمل المناسبة للموقف. 

االضلرابات الفسيولوجية : وهى ردود فعل جسمية تظهر على الفرد فى مواقف التحدث أمام  -د 

االرتعاش فى الجسد، وتصبب العرت، وصعوبة مجموعة من األشخاص، ومنها : ارتجاف الصوت، و

 التنفس، وزيادة ضربات القلب. 
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الخوف من المشاركة الشفوية : وهى ردود فعل سلوكية تظهر على الفرد تتعلق بتجنب المشاركة  -ه 

فى الحوار مع اآلخرين، والتردد عندما يريد طرح أسئلة على اآلخرين، والتهرب من إلقاء كلمة أمام 

 شخاص. مجموعة من األ

الخوف من التقييم السلبى من اآلخرين : ويتمثل فى امتناع الفرد من التعبير عن أرائه وأفكاره  -و 

 عالنية خوفًا من سخرية اآلخرين منها، وخوفه من أن ينتقد الناس أدائه وطريقة كالمه.

( مفردة 60)وفى ضوء خصائص تلك األبعاد والتي تناولتها األدبيات النظرية قام الباحث الحالي بوضع 

لقياس أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين، من نوع التقرير الذاتي الذي تتم االستجابة عليه في ضوء مقياس 

خماسي التدرج )تنلبق بدرجة كبيرة جداً، تنلبق بدرجة كبيرة ، تنلبق بدرجة متوسلة، تنلبق بدرجة 

ن خمس درجات ودرجة واحدة، وتشير قليلة، تنلبق بدرجة قليلة جداً(، وتتراوح الدرجة لكل مفردة بي

 الدرجة المرتفعة على المقياس إلى زيادة قلق التحدث أمام اآلخرين.  

 وللتحقق من صدت المقياس واتساقه وثباته، قام الباحث الحالي بإتباع الخلوات اآلتية: 

 صدق المقياس : 

 قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بطريقتين :    

قام الباحث بالتحقق من صدت البناء العاملي للمقياس من خدالل مالءمدة نمدوذج : التوكيديالصدق العاملي 

( 4( طالبة بالفرقدة الرابعدة بكليدة التربيدة، ويعدرض جددول )98عينة مكونة من ) سداسي العوامل لبيانات

مالءمدة تشبعات العوامل الستة على عامل كامن واحد ومؤشرات المالءمة للنموذج، حيث يتضح بالجدول 

، كما يتضح به داللة قيم النموذج للبيانات حيث اقتربت قيم جميع مؤشرات النموذج من المؤشرات القياسية

 (. 0.01تشبعات العوامل الستة عند مستوى )

( نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس قلق التحدث أمام اآلخرين وتشبعات العوامل 4جدول )

 ومؤشرات مالءمة النموذج

 التشبع           المسار نموذج التحليل العاملي

 

 

   
Estimate 

Fsa1 <--- F1 .903 

Fsa2 <--- F1 .965 

Fsa3 <--- F1 .962 

Fsa4 <--- F1 .863 

Fsa5 <--- F1 .909 

Fsa6 <--- F1 .908  

Model Fit : Chi-square = 8.82 &  Degrees of freedom = 7 &  Probability level = .266 & CMIN= 8.82 & 

CMIN\DF= 1.26 & CFI=0.998 & IFI =0.998  & TLI=0.996 &  & RMSEA=.045 
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داللددة االرتبدداط بددين المقيدداس الحددالي ومقيدداس رهدداب التحدددث مددع : مددن خددالل معرفددة  الصاادق التاليمااي

الرابعدة بكليدة التربيدة، ( طالبدة بالفرقدة 52(، وذلك على عينة مكونة مدن )2016اآلخرين إعداد أبو زيد )

( بين أبعاد قلق التحدث امام اآلخرين : التوتر 0.01وجاءت قيم معامل ارتباط بيرسون دالة عند مستوى )

النفسي، االدراكات المعرفية السلبية للذات، االضلرابات اللفظية، االضلرابات الفسيولوجية، الخوف من 

والدرجدة الكليدة للمقيداس الحدالي وبدين الدرجدة  ن اآلخدرينالمشاركة الشفوية، الخوف من التقييم السلبى مد

،  0.85،  0.76،  0.74،  0.84الكليددة للمقيدداس المحددك، وكانددت قدديم معامددل االرتبدداط علددى التددوالي : 

0.86  ،0.78  ،0.82. 

 االتساق الداخلي للمقياس :

 والدرجة الكلية للبعد معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياسقام الباحث بحساب   

( طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وجاءت نتائج 98الذى تنتمى إليه، وذلك على عينة مكونة من )

إلى  0.49(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 0.01معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى )

للبعد الثاني  0.83إلى  0.54الت االرتباط من للبعد األول )التوتر النفسي(، وتراوحت قيم معام 0.77

للبعد الثالث  0.79إلى  0.47)االدراكات المعرفية السلبية للذات(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 

للبعد الرابع  0.80إلى  0.63)االضلرابات اللفظية(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 

للبعد الخامس  0.84إلى  0.60معامالت االرتباط من  )االضلرابات الفسيولوجية(، وتراوحت قيم

للبعد السادس  0.84إلى  0.67)الخوف من المشاركة الشفوية(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط من 

، مما يشير إلى وجود اتسات داخلي 0.40)الخوف من التقييم السلبى من اآلخرين(، وجميع القيم أعلى من 

(، وبذلك أسفر االتسات الداخلي للمقياس عن عدم حذف 158، ص. 2000بين مفردات المقياس )مراد، 

 ( مفردة.60أي مفردات، وبذلك ظل عدد مفردات المقياس )

، وجاءت قيم معامل كما قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس

دراكات المعرفية السلبية للذات، االضلرابات ارتباط بيرسون بين أبعاد المقياس : التوتر النفسي، اال

اللفظية، االضلرابات الفسيولوجية، الخوف من المشاركة الشفوية، الخوف من التقييم السلبى من اآلخرين 

، 0.97، 0.93(، وكانت القيم على التوالي : 0.01وبين الدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى )

0.96 ،0.89 ،0.92 ،0.93. 

 مقياس ثبات ال

: حيث قام الباحث بحساب معامل ألفا كرونباخ  قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ  

( 98لكل بعد من أبعاد المقياس على حده وللمقياس ككل، وذلك بعد تلبيق المقياس على عينة تكونت من )

 الجدول اآلتي:  طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وجاءت النتائج كما يوضحها 

 ( قيم معامالت ثبات مقياس قلق التحدث أمام اآلخرين5جدول )

 ألفا كرونباخ عدد المفردات قلق التحدث أمام اآلخرين

 0.85 10 التوتر النفسي

 0.90 10 االدراكات المعرفية السلبية للذات

 0.88 10 االضطرابات اللفظية

 0.89 10 االضطرابات الفسيولوجية

 0.90 10 المشاركة الشفوية الخوف من

 0.92 10 الخوف من التقييم السلبى من اآلخرين

 0.97 60 الدرجة الكلية
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، وهى  0.97إلى  0.85( أن قيم معامالت الثبات بلريقة ألفا كرونباخ تراوحت من 5يتضح من جدول )

، 2005)مراد، وسليمان،  0.6قيم ثبات مقبولة،  حيث يكون معامل الثبات منخفًضا اذا كان أقل من 

360.) 

يتضح مما سبق أن مقياس قلق التحدث أمام اآلخرين يتمتع بدرجة مقبولة من الصدت والثبات تبرر 

 ( مفردة.60استخدامه في الدراسة الحالية، ويتكون في صورته النهائية من )

 نتائج الدراسة وتفسيرها :

    : نتائج الفرض األول

يانص الفاارض األول علاى أناا  :ج ال توجاد فااروق ذات داللاة إحصااائية باين متوسااطات درجاات الطالبااات 

 ذوات التخصص العلمي وأقرانهن ذوات التخصص األدبي فى قلق التحدث أمام اآلخرينج. 

وللتحقق من هذه الفرض استخدم الباحث اختبار " ت " لحسداب داللدة الفدروت بدين مجمدوعتين مسدتقلتين، 

 ت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي : وجاء

( داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات ذوات التخصص العلمي وأقرانهن ذوات 6جدول )

 التخصص األدبي

 فى أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين ودرجت  الكلية

قلق التحدث        

 أمام اآلخرين
 المتوسط ن المجموعة

 االنحراف

 المعياري

درجات 

 قيمة جتج الحرية
 مستوى

 الداللة

 التوتر النفسي 
 7.63 28.66 65 ذوات التخصص األدبي

 غير دال 0.58 105
 8.98 29.59 42 ذوات التخصص العلمي

االدراكات المعرفية 

 السلبية للذات 

 7.99 27.58 65 ذوات التخصص األدبي
 غير دال 0.63 105

 10.16 28.69 42 ذوات التخصص العلمي

 االضطرابات اللفظية 
 8.49 26.56 65 ذوات التخصص األدبي

 غير دال 1.29 105
 9.50 28.83 42 ذوات التخصص العلمي

االضطرابات 

 الفسيولوجية 

 8.78 27.97 65 ذوات التخصص األدبي
 غير دال 0.13 105

 9.30 27.74 42 ذوات التخصص العلمي

الخوف من 

 المشاركة الشفوية 

 8.23 27.07 65 التخصص األدبي ذوات
 غير دال 0.86 105

 10.29 28.62 42 ذوات التخصص العلمي

الخوف من التقييم 

 السلبى 

 9.10 24.76 65 ذوات التخصص األدبي
 غير دال 0.29 105

 10.72 25.33 42 ذوات التخصص العلمي

 الدرجة الكلية 
 46.29 162.63 65 ذوات التخصص األدبي

 غير دال 0.62 105
 55.84 168.81 42 ذوات التخصص العلمي

قيمة "ت" الجدولية                       
1
 1.960( = 0.05عند مستوى ) 

ال توجد فروت دالة إحصائيًا بين متوسلات درجات اللالبات ذوات ( أن  6يتضح من جدول )  

التوتر النفسي، التخصص األدبي وأقرانهن ذوات التخصص العلمي فى أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين : 

                                                           
1

 (20، ص. 2002)انظر : الكناني ،  
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االدراكات المعرفية السلبية للذات، االضلرابات اللفظية، االضلرابات الفسيولوجية، الخوف من 

، باإلضافة إلى الدرجة الكلية لقلق التحدث أمام والخوف من التقييم السلبى من اآلخرينالمشاركة الشفوية، 

 اآلخرين.

( من أنه ال توجد 1991تتفق نتيجة هذا الفرض بشكل غير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة حبيب ) 

قلق االتصال  فروت دالة فى أبعاد قلق االتصال ودرجته الكلية تعزى لمتغير التخصص الدراسي عدا بعد

( التى أشارت إلى أنه ال توجد 2017العام جاء الفرت لصالح طالب التخصص األدبي، ودراسة عسيري )

( التى 2017فروت دالة فى الخوف االجتماعي تعزى لمتغير التخصص الدراسي، ودراسة الرقاد )

الدراسي، ودراسة توصلت إلى أنه ال توجد فروت دالة فى الرهاب االجتماعي تعزى لمتغير التخصص 

( التى أظهرت أنه ال توجد فروت دالة فى القلق االجتماعي ترجع لمتغير التخصص 2019مونى )

( 1991الدراسي. بينما تتعارض نتيجة هذا الفرض بشكل غير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة حبيب )

عد قلق االتصال من أنه توجد فروت دالة بين طالب التخصص األدبي وطالب التخصص العلمي فى ب

 العام  لصالح طالب التخصص األدبي.

ويعزى الباحث عدم وجود فروت دالة فى أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين ودرجته الكلية ترجع إلى 

التخصص الدراسي )علمي / أدبى( إلى أن اللالبات على اختالف تخصصهن الدراسي لديهن مستوى 

ين؛ وذلك ألنهن يخضعن تقريبًا لمستوى متماثل من الظروف متقارب من القلق عند التحدث أمام اآلخر

والعوامل التى تؤثر فى هذا القلق، حيث يخضعن تقريبًا لمستوى متماثل من البيئة التعليمية التي تركز 

على طرائق تدريس معينة، وفرص متساوية فى المشاركة فى األنشلة المتعلقة بالمقررات الدراسية 

دث أمام اآلخرين، باإلضافة إلى أن تلك الممارسات البيئية تشكل لدى اللالبات والممارسة ألنشلة التح

بعي العوامل الشخصية التى من شأنها التأثير فى قلق التحدث أمام اآلخرين والتي منها : المفردات 

اللغوية التى يمتلكها الفرد، والمخاوف التى يكتسبها الفرد مثل الخوف من فكرة ارتكاب األخلاء 

تقييمات السلبية من المحيلين، واألفكار الالعقالنية والتي منها افتراض الفرد بأن شيئًا سيئًا سيحدث وال

له، باإلضافة إلى توقع الفرد أن يفعل شيئًا مثاليًا، والمخللات المعرفية التى يكونها الفرد من الممارسات 

خرين، تجعل الفرد سريع التأثر ألى البيئية والتي قد تتضمن قناعات وأفكار غير مرنة عن الذات واآل

 مصادر تهديد محتملة، أو قناعات وأفكار مرنة تجعل الفرد سريع التكيف مع المواقف الضاغلة.

وفى ضوء نتائج الفرض األول التي أشارت إلى أنه ال توجد فروت دالة إحصائيًا بين متوسلات درجات 

العلمي فى أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين  اللالبات ذوات التخصص األدبي وأقرانهن ذوات التخصص

 ودرجته الكلية؛ لذلك سوف يتناول الباحث الفروض التالية بالنسبة للعينة الكلية فقط. 

 نتائج الفرض الثاني :    

ينص الفرض الثاني على أن  : ج توجد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بين درجات الطالبات في كفااءة 

 لمعلومات ودرجاتهن فى قلق التحدث أمام اآلخرين ج.التمثيل المعرفي ل

معامل ارتباط بيرسون، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول  الباحث استخدممن هذا الفرض  وللتحقق

 اآلتي : 
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أبعاد كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات ( داللة معامالت االرتباط بين درجات الطالبات فى 7جدول )

 ودرجت  الكلية 

  ودرجاتهن فى أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين ودرجت  الكلية

 

 متغيرات الدراسة

 قلق التحدث أمام اآلخرين

التوتر 

 النفسي

 

االدراكات 

المعرفية 

 السلبية

االضطرابات 

 اللفظية

االضطرابات 

 الفسيولوجية

الخوف 

من 

المشاركة 

 الشفوية

الخوف 

من التقييم 

 السلبى

 الدرجة 

 الكلية

 كفاءة

 التمثيل

 المعرفي 

االحتفاظ 

 بالمعلومات
-0.19* 

-

0.26** 
-0.23* -0.23* 

-

0.28** 

-

0.30** 

-

0.27** 

التوليف بين 

 المعلومات
-0.31** 

-

0.36** 
-0.34** -0.31** -0.23* 

-

0.37** 

-

0.34** 

 *0.21- *0.21- 0.15- *0.23- 0.18- 0.18- *0.24- اشتقاق المعلومات

 **0.34- توظيف المعلومات
-

0.26** 
-0.31** -0.33** 

-

0.28** 

-

0.34** 

-

0.33** 

 **0.35- الدرجة الكلية 
-

0.33** 
-0.34** -0.35** 

-

0.29** 

-

0.39** 

-

0.37** 

 (0.01** دالة عند مستوى ) (        0.05* دالة عند مستوى )

 :  ما يأتي (7يتضح من جدول ) 

( بين بعد التوتر النفسي فدى مواقدف 0.01، 0.05 وجود ارتباط سالب دال إحصائيًا )عند مستوى -1

التحدددث أمددام اآلخددرين وجميددع أبعدداد كفدداءة التمثيددل المعرفددي ودرجتدده الكليددة. ويعنددى ذلددك أن الفددرد الددذى 

يتصف بكفاءة التمثيل المعرفي من خالل االحتفاظ بالمعلومات والتوليدف بينهدا واشدتقاقها وتوظيفهدا يكدون 

 ي فى مواقف التحدث أمام اآلخرين.أقل شعوًرا بالتوتر النفس

( بين بعد االدراكات المعرفية السلبية للذات 0.01وجود ارتباط سالب دال إحصائيًا )عند مستوى   -2

فيما يتعلدق بمواقدف التحددث أمدام اآلخدرين وجميدع أبعداد كفداءة التمثيدل المعرفدي ودرجتده الكليدة عددا بعدد 

ائيًا. ويعنددى ذلددك أن الفددرد الددذى يتصددف بكفدداءة التمثيددل اشددتقات المعلومددات جدداء االرتبدداط غيددر دال إحصدد

المعرفددي مددن خددالل االحتفدداظ بالمعلومددات والتوليددف بينهددا وتوظيفهددا يكددون أقددل فددى االدراكددات المعرفيددة 

السددلبية للددذات فيمددا يتعلددق بمواقددف التحدددث أمددام اآلخددرين، وأن الفددرد الددذى يتصددف بالكفدداءة فددى اشددتقات 

أن يكون لديه نقص فى االدراكات المعرفية السلبية للدذات فيمدا يتعلدق بمواقدف  المعلومات ليس بالضرورة

 التحدث أمام اآلخرين.

( بدين بعدد االضدلرابات اللفظيدة 0.01، 0.05وجود ارتبداط سدالب دال إحصدائيًا )عندد مسدتوى   -3

كليدة عددا بعدد التى تظهر فى مواقف التحدث أمام اآلخرين وجميع أبعاد كفاءة التمثيدل المعرفدي ودرجتده ال

اشددتقات المعلومددات جدداء االرتبدداط غيددر دال إحصددائيًا. ويعنددى ذلددك أن الفددرد الددذى يتصددف بكفدداءة التمثيددل 

المعرفي من خالل االحتفاظ بالمعلومات والتوليف بينها وتوظيفها يكون أقل اظهاًرا لالضلرابات اللفظيدة 

اءة فى اشتقات المعلومدات لديس بالضدرورة فى مواقف التحدث أمام اآلخرين، وأن الفرد الذى يتصف بالكف

 أن يكون لديه نقص فى االضلرابات اللفظية فى مواقف التحدث أمام اآلخرين.

( بددددين بعددددد االضددددلرابات 0.01، 0.05وجددددود ارتبدددداط سددددالب دال إحصددددائيًا )عنددددد مسددددتوى  -4

لمعرفدي ودرجتده الفسيولوجية التى تظهر فى مواقدف التحددث أمدام اآلخدرين وجميدع أبعداد كفداءة التمثيدل ا
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الكلية. ويعنى ذلك أن الفرد الذى يتصف بكفاءة التمثيل المعرفي من خالل االحتفاظ بالمعلومات والتوليدف 

 بينها واشتقاقها وتوظيفها يكون أقل اظهاًرا لالضلرابات الفسيولوجية فى مواقف التحدث أمام اآلخرين.

( بدين بعددد الخدوف مددن المشدداركة 0.01، 0.05وجدود ارتبدداط سدالب دال إحصددائيًا )عندد مسددتوى  -5

الشفوية أمام اآلخرين وجميع أبعاد كفاءة التمثيل المعرفي ودرجته الكلية عدا بعدد اشدتقات المعلومدات جداء 

االرتباط غير دال إحصائيًا. ويعنى ذلك أن الفرد الذى يتصف بكفاءة التمثيل المعرفي مدن خدالل االحتفداظ 

ا يكون أقل اظهاًرا للخوف من المشاركة الشدفوية أمدام اآلخدرين، وأن بالمعلومات والتوليف بينها وتوظيفه

الفرد الذى يتصف بالكفاءة فى اشتقات المعلومات ليس بالضرورة أن يكون لديه انخفداض فدى الخدوف مدن 

 المشاركة الشفوية أمام اآلخرين.

تقيديم السدلبى ( بين بعد الخوف من ال0.01، 0.05وجود ارتباط سالب دال إحصائيًا )عند مستوى  -6

من اآلخرين فى مواقف التحدث وجميع أبعاد كفاءة التمثيل المعرفي ودرجته الكليدة. ويعندى ذلدك أن الفدرد 

الذى يتصف بكفاءة التمثيل المعرفي من خالل االحتفداظ بالمعلومدات والتوليدف بينهدا واشدتقاقها وتوظيفهدا 

 ى مواقف التحدث.يكون أقل شعوًرا بالخوف من التقييم السلبى من اآلخرين ف

( بدين الدرجدة الكليدة لقلدق التحددث 0.01، 0.05وجود ارتباط سالب دال إحصائيًا )عند مسدتوى   -7

أمام اآلخرين وجميع أبعاد كفاءة التمثيل المعرفي ودرجته الكلية. ويعنى ذلك أن الفرد الذى يتصف بكفداءة 

 اآلخرين. التمثيل المعرفي للمعلومات يكون أقل شعوًرا بقلق التحدث أمام

( من 2014) Gaibaniجيباني  تتفق نتيجة هذا الفرض بشكل غير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة

وجود عالقة سالبة دالة بين الكفاءة فى اللغة اإلنجليزية وقلق التحدث أمام اآلخرين، وما أشارت إليه 

كفاءة التمثيل المعرفي  ( من وجود عالقة سالبة دالة بين2018( ودراسة الزغبي )2017دراسة مهدى )

( التى توصلت إلى أن الكفاءة المنخفضة تعد من أهم 2018) Huda وقلق االختبار، ودراسة هدى

العوامل التى تساهم في قلق اللالب من التحدث أثناء العرض. بينما تتعارض نتيجة هذا الفرض بشكل 

( التى أشارت إلى أنه ال توجد عالقة دالة 2006) Adkinsآدكنز  غير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة

بين قلق التحدث أمام اآلخرين وكل من االستراتيجيات المعرفية )التسميع واالثراء والتنظيم( وما وراء 

 المعرفية )التخليط والمراقبة(. 

ويعزى الباحث وجود عالقات سالبة دالة بين مكونات قلق التحدث أمام اآلخرين )التوتر النفسي، 

دراكات المعرفية السلبية للذات، االضلرابات اللفظية، االضلرابات الفسيولوجية، الخوف من اال

المشاركة الشفوية، الخوف من التقييم السلبى من اآلخرين، ودرجته الكلية( وكفاءة التمثيل المعرفي 

لكلية( إلى أن للمعلومات )االحتفاظ بالمعلومات، التوليف بين المعلومات، توظيف المعلومات، ودرجته ا

الفرد يستليع التحدث بلالقة واتزان أمام اآلخرين دون الشعور بالقلق الذى يؤثر بالسلب فى األداء إذا 

كان يستليع تخزين المعلومات واستدعائها عند االحتياج اليها، باإلضافة إلى المقدرة على الربط 

دة فى الذاكرة وجعلها فى إطار فكرى والمواءمة بين المعلومات الجديدة والمعلومات السابقة الموجو

متماسك، واستخدام المعلومات بشكل فعال فى المواقف التى تتللب ذلك، فى حين أن صعوبة استدعاء 

المعلومات والربط بينها واختيار المناسب منها لموقف التحدث يُشعر الفرد بالتوتر عند التحدث أمام 

راكات سلبية عن الكفاءة المعرفية للذات، ومخاوف من اآلخرين، واذا تكرر ذلك يتكون لدى الفرد اد
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المشاركة الشفوية أمام اآلخرين، ومخاوف من التقييم السلبى لآلخرين، واذا اضلر الفرد للتحدث أمام 

اآلخرين تظهر عليه اضلرابات لفظية وفسيولوجية تعوت قدرته على ايصال المعلومات واألفكار 

 بوضوح ودقة.

عالقات سالبة دالة بين أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين )التوتر النفسي، ويعزى الباحث وجود 

االضلرابات الفسيولوجية، الخوف من التقييم السلبى من اآلخرين، ودرجته الكلية( وبعد كفاءة التمثيل 

المعرفي )اشتقات المعلومات( إلى أن الفرد الذى يستليع استنتاج معانى وأفكار جديدة من المعلومات 

موجودة فى الذاكرة، أو من خالل التوليف بين المعلومات القديمة والجديدة، واستنتاج روابط جديدة بين ال

المعلومات الجديدة، وابتكار تراكيب جديدة بين المعلومات، يتشكل لديه مستوى من الثقة بالنفس يقلل 

ابات الفسيولوجية السلبية شعوره بالتوتر النفسي فى مواقف التحدث أمام اآلخرين، ويقلل لديه االضلر

التى تؤثر فى كفاءة التحدث، كما أن ذلك المستوى من الثقة يقلل تخوفه من التقييم السلبى ألدائه فى موقف 

التحدث من اآلخرين. أما نتيجة عدم وجود عالقة دالة بين بعد كفاءة التمثيل المعرفي )اشتقات المعلومات( 

دراكات المعرفية السلبية للذات، واالضلرابات اللفظية، والخوف وأبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين )اال

من المشاركة الشفوية( فكانت غير متوقعة، ولكن قد تعزى تلك النتيجة إلى اعتماد األفراد فى تكوين 

االدراكات المعرفية السلبية للذات المتعلقة بمواقف التحدث أمام اآلخرين والخوف من المشاركة الشفوية 

خرين على الخبرات والمشاعر التى تكونت من مواقف التحدث الماضية أكثر من اعتمادها على أمام اآل

استنتاج أشياء جديدة من المعلومات، كما أن االضلرابات اللفظية تظهر فى مواقف التحدث أمام اآلخرين 

فى استنتاج معانى اذا لم يستليع الفرد ضبط انفعاالته السلبية المتعلقة بموقف التحدث أكثر من الكفاءة 

 وأفكار وتراكيب جديدة من المعلومات.

 نتائج الفرض الثالث :    

يااانص الفااارض الثالاااث علاااى أنااا  : ج توجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااائية باااين درجاااات الطالباااات فاااي 

 استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية ودرجاتهن فى قلق التحدث أمام اآلخرين ج.

خدم الباحث معامل ارتباط بيرسون، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول وللتحقق من هذا الفرض است

 اآلتي: 

 داللة معامالت االرتباط بين درجات الطالبات فى استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية  (8جدول )

 ودرجاتهن فى أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين ودرجت  الكلية

 

 

 متغيرات الدراسة

 اآلخرينقلق التحدث أمام 

التوتر 

 النفسي

 

االدراكات 

المعرفية 

 السلبية 

االضطرابات 

 اللفظية

االضطرابات 

 الفسيولوجية

الخوف 

من 

المشاركة 

 الشفوية

الخوف 

من 

التقييم 

 السلبى

 الدرجة 

 الكلية

 استراتيجيات

 تنظيم

 االنفعال

 المعرفية

 **0.36 **0.34 **0.29 **0.36 **0.30 **0.37 **0.37 لوم الذات

 0.12 *0.20 **0.27 0.04- 0.14 0.13 0.03- التقبل

 **0.31 **0.25 **0.32 **0.29 *0.23 **0.33 **0.33 االجترار

اعادة 

التركيز 

 اإليجابي

0.03 0.02 0.02 -0.11 0.07 -0.02 -0.02 

اعادة 

التركيز 
-0.13 -0.11 -0.11 -0.17 -0.09 -0.20* -0.14 
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على 

 التخطيط

اعادة 

التقييم 

 اإليجابي

-0.09 -0.05 -0.02 -0.11 0.02 -0.04 -0.06 

 0.01 0.04- 0.01- 0.01- 0.03 0.04 0.01 التهوين

 **0.28 **0.29 **0.28 *0.24 *0.24 **0.31 *0.20 التهويل

لوم 

 اآلخرين
0.24* 0.32** 0.33** 0.27** 0.30** 0.31** 0.31** 

 (0.01** دالة عند مستوى ) (        0.05* دالة عند مستوى )

 ( ما يأتي : 8يتضح من جدول ) 

( بين جميع أبعاد قلق التحدث أمدام 0.01، 0.05وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا )عند مستوى  -1

اآلخدددرين )التدددوتر النفسدددي، االدراكدددات المعرفيدددة السدددلبية للدددذات، االضدددلرابات اللفظيدددة، االضدددلرابات 

المشدداركة الشدفوية، الخددوف مدن التقيدديم السدلبى مددن اآلخدرين، ودرجتدده الكليددة( الفسديولوجية، الخددوف مدن 

واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية )لدوم الدذات، االجتدرار، التهويدل، ولدوم اآلخدرين(. ويعندى ذلدك أن 

ثدر الفرد الذى يستخدم تلك االستراتيجيات فى التعامل مدع انفعداالت المواقدف الضداغلة والسدلبية يكدون أك

شعوًرا بالتوتر النفسي فى مواقف التحدث أمام اآلخرين، وأكثر تكوينًا لإلدراكدات المعرفيدة السدلبية للدذات 

فيما يتعلق بتلك المواقف، وأكثر اظهاًرا لالضلرابات اللفظيدة فدى مواقدف التحددث أمدام اآلخدرين، وأكثدر 

ى تلددك المواقددف، وأكثددر تخوفدداً مددن احساسدداً باالضددلرابات الفسدديولوجية التددى تددؤثر بالسددلب فددى األداء فدد

المشاركة الشفوية أمدام اآلخدرين، وأكثدر تخوفًدا مدن التقيديم السدلبى لآلخدرين ألدائده فدى المواقدف الخاصدة 

 بالتحدث أمام اآلخرين.

ال يوجددد ارتبدداط دال بددين جميددع أبعدداد قلددق التحدددث أمددام اآلخددرين )التددوتر النفسددي، االدراكددات  -2

االضلرابات اللفظية، االضلرابات الفسيولوجية، الخوف من المشاركة الشفوية، المعرفية السلبية للذات، 

الخوف من التقييم السدلبى مدن اآلخدرين، ودرجتده الكليدة( واسدتراتيجيات تنظديم االنفعدال المعرفيدة )اعدادة 

التركيدددز اإليجدددابي، اعدددادة التقيددديم اإليجدددابي، والتهدددوين(. ويعندددى ذلدددك أن الفدددرد الدددذى يسدددتخدم تلدددك 

ستراتيجيات فى التعامل مع انفعاالت المواقف الضاغلة والسلبية ليس بالضرورة أن يكدون لديده نقدص اال

فى الشعور بالتوتر النفسي فى مواقف التحدث أمام اآلخرين أو ادراكدات معرفيدة سدلبية للدذات فيمدا يتعلدق 

ر لديدده اضددلرابات بتلددك المواقددف أو لديدده اضددلرابات لفظيددة تظهددر عنددد التحدددث أمددام اآلخددرين أو يظهدد

فسيولوجية تؤثر فى األداء أو مخاوف من المشاركة الشفوية أمدام اآلخدرين أو مخداوف مدن التقيديم السدلبى 

 لآلخرين ألدائه فى مواقف التحدث.

( بددين بعدددى قلددق التحدددث أمددام 0.01، 0.05يوجددد ارتبدداط موجددب دال إحصددائيًا )عنددد مسددتوى  -3

والخدوف مدن التقيديم السدلبى مدن اآلخدرين( واسدتراتيجية تنظديم اآلخرين )الخوف من المشداركة الشدفوية، 

االنفعال المعرفية )التقبل(، ويعنى ذلك أن الفرد الذى يستخدم تلدك االسدتراتيجية فدى التعامدل مدع انفعداالت 

المواقف الضاغلة والسلبية يكون أكثر تخوفاً من المشاركة الشفوية أمام اآلخرين، وأكثر تخوفًا من التقييم 

سلبى لآلخرين ألدائه فى المواقف الخاصة بالتحدث أمام اآلخرين. فى حين ال يوجد ارتباط دال بين أبعاد ال

قلددق التحدددث أمددام اآلخددرين )التددوتر النفسددي، االدراكددات المعرفيددة السددلبية للددذات، االضددلرابات اللفظيددة، 

المعرفية )التقبل(، ويعنى ذلدك أن االضلرابات الفسيولوجية، ودرجته الكلية( واستراتيجية تنظيم االنفعال 
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الفرد الذى يستخدم تلك االستراتيجية فى التعامل مع انفعاالت المواقف الضاغلة والسلبية ليس بالضرورة 

أن يكون لديه نقص فى الشعور بالتوتر النفسي فى مواقف التحدث أمام اآلخرين أو ادراكات معرفية سلبية 

لديه اضلرابات لفظية تظهر فيها أو يظهر لديه اضلرابات فسيولوجية للذات فيما يتعلق بتلك المواقف أو 

 تؤثر فى األداء عند التحدث أمام اآلخرين. 

( بين بعد قلق التحدث أمام اآلخرين )الخوف 0.05يوجد ارتباط سالب دال إحصائيًا )عند مستوى  -4

اعدادة التركيدز علدى التخلديط(، من التقيديم السدلبى مدن اآلخدرين( واسدتراتيجية تنظديم االنفعدال المعرفيدة )

ويعنى ذلك أن الفرد الذى يستخدم تلك االستراتيجية فى التعامل مع انفعاالت المواقدف الضداغلة والسدلبية 

يكون أكثر تخوفاً من التقييم السلبى لآلخرين ألدائه فى مواقف التحدث. فى حدين ال يوجدد ارتبداط دال بدين 

تر النفسي، االدراكات المعرفية السلبية للذات، االضلرابات اللفظيدة، أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين )التو

االضلرابات الفسيولوجية، الخوف من المشداركة الشدفوية، ودرجتده الكليدة( واسدتراتيجية تنظديم االنفعدال 

المعرفية )اعادة التركيز على التخليط( ويعنى ذلك أن الفرد الدذى يسدتخدم تلدك االسدتراتيجية فدى التعامدل 

انفعاالت المواقف الضاغلة والسلبية ليس بالضرورة أن يكون لديه نقص فى الشدعور بدالتوتر النفسدي  مع

فددى مواقددف التحدددث أمددام اآلخددرين أو ادراكددات معرفيددة سددلبية للددذات فيمددا يتعلددق بتلددك المواقددف أو لديدده 

لوجية تدؤثر فدى اضلرابات لفظية تظهر فى مواقف التحدث أمام اآلخرين أو يظهر لديه اضلرابات فسيو

 األداء أو مخاوف من المشاركة الشفوية أمام اآلخرين. 

 ,Garnefskiتتفق نتيجة هذا الفرض بشكل غير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة جارنيفسكى وزمالئه 

etal.  (2002 وأعراض القلق )( من وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيتي )لوم الذات، واالجترار

راهقين، ووجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )التقبل، التهويل، االجترار، لوم الذات( لدى عينة الم

( التى أشارت 2005) Martin & Dahlenوأعراض القلق لدى عينة الراشدين، ودراسة مارتن ودالين 

( والقلق، إلى وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )لوم الذات، لوم االخرين، االجترار، التهويل

( التى توصلت إلى وجود عالقة موجبة دالة بين 2010) Zlomke & Hahnودراسة زلومكي وهان 

 & Aldaoالداو ونولين هوكسيما  استراتيجيات )لوم الذات، التهويل، لوم اآلخرين( والقلق، ودراسة

Nolen-Hoeksema (2010( التى توصلت إلى وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجية ) )االجترار

( التى توصلت إلى وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات 2011) Omranوالقلق، ودراسة عمران 

 ( التى2011) Perte & Micleaبيرتي وميكليا  )لوم الذات، االجترار، التهويل( والقلق، ودراسة

توصلت إلى وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )لوم الذات، االجترار، التهويل، لوم اآلخرين( 

( التى توصلت إلى وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )لوم الذات، 2012والقلق، ودراسة السيد )

حالة القلق وسمة القلق،  االجترار، التهويل/ التصور الكارثي لألحداث السلبية، لوم االخرين( وكل من

( التى توصلت إلى وجود فروت دالة فى قلق االمتحان بين مجموعة اللالبات 2016ودراسة محمود )

مرتفعات ومنخفضات استراتيجيات التنظيم االنفعالي )لوم الذات، االجترار، التهويل أو التفكير الكارثي، 

وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات ( التى توصلت إلى 2018لوم االخرين(، ودراسة عليوة )

تنظيم االنفعال )االجترار، لوم الذات، لوم االخرين، التهويل/ التفكير الكارثي( والقلق النفسي، ودراسة 

( التى توصلت إلى وجود عالقة موجبة دالة بين استراتيجيات )لوم الذات، لوم Kamel(2018 كامل 

 االختبار.اآلخرين، االجترار، التهويل( وقلق 
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 جارنيفسكى وزمالئه  بينما تتعارض نتيجة هذا الفرض بشكل غير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة

Garnefski, etal. (2002 )( من وجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجية )اعادة التقييم اإليجابي

( التى أشارت 2005) Martin & Dahlenمارتن ودالين  وأعراض القلق لدى عينة الراشدين، ودراسة

زلومكي  إلى وجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجيتي )اعادة التقييم اإليجابي، والتهوين( والقلق، ودراسة

( التى توصلت إلى وجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجية )اعادة Zlomke & Hahn (2010وهان 

-Aldao & Nolenنولين هوكسيما الداو و التركيز على التخليط( والدرجة الكلية للقلق، ودراسة

Hoeksema (2010 )( التى توصلت إلى وجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجية )اعادة التقييم اإليجابي

( التى توصلت إلى وجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجيات 2011) Omranوالقلق، ودراسة عمران 

واعادة التركيز على التخليط( والدرجة الكلية للقلق،  )اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التقييم اإليجابي،

( التى توصلت إلى وجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجيات )اعادة التركيز 2012ودراسة السيد )

اإليجابي، والتخليط، واعادة التقييم اإليجابي، والتهوين / التقليل من أهمية األحداث السلبية( وكل من 

( التى توصلت إلى وجود فروت دالة فى قلق االمتحان 2016ق، ودراسة محمود )حالة القلق وسمة القل

بين مجموعة اللالبات مرتفعات ومنخفضات استراتيجيات التنظيم االنفعالي )القبول، اعادة التركيز 

( التى توصلت إلى 2018اإليجابي، اعادة التقييم اإليجابي، التهوين / وضع منظور(، ودراسة عليوة )

القة سالبة دالة بين استراتيجيات تنظيم االنفعال )اعادة التقييم المعرفي، التقليل من أهمية األشياء، وجود ع

 Kamelاعادة التركيز اإليجابي، رؤية الموضوع من منظور آخر( والقلق النفسي، ودراسة كامل 

التركيز على ( التى توصلت إلى وجود عالقة سالبة دالة بين استراتيجيات )القبول، اعادة 2018)

 التخليط، اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التقييم اإليجابي، التهوين( وقلق االختبار.

عالقات موجبة دالة بين جميع مكونات قلق التحدث أمام اآلخرين )التوتر النفسي،  وجودويعزى الباحث 

لوجية، الخوف من االدراكات المعرفية السلبية للذات، االضلرابات اللفظية، االضلرابات الفسيو

المشاركة الشفوية، الخوف من التقييم السلبى من اآلخرين، ودرجته الكلية( واستراتيجيات تنظيم االنفعال 

المعرفية )لوم الذات، االجترار، التهويل، ولوم اآلخرين( إلى أن الفرد الذى يلوم نفسه باستمرار عن 

اً فى األفكار والمشاعر المؤلمة أو الحزينة التى األحداث والمواقف السلبية التى يمر بها، ويفكر كثير

ترتبط باألحداث السلبية، ويركز على تضخيم األحداث السلبية والمبالغة فى خلورتها، كل ذلك يجعل 

الفرد يشعر بنقص الثقة فى القدرة على االتزان وايصال المعلومات واألفكار بوضوح لآلخرين، كما أن 

اآلخرين لما يمر به من أحداث سلبية، يجعله ذلك ال يتعرف على نقاط  تركيز الفرد على لوم األشخاص

ضعفه، وال يسعى لتعديلها وتلوير ذاته، وبالتالي يظل يعانى من فقدان السيلرة عند التحدث أمام 

 اآلخرين ويشعر بالقلق الذى يؤثر بالسلب فى أدائه الشفهي.

التحدث أمام اآلخرين )الخوف من المشاركة عالقة موجبة دالة بين بعدى قلق  وجودويرجع الباحث 

الشفوية، والخوف من التقييم السلبى من اآلخرين( واستراتيجية تنظيم االنفعال المعرفية )التقبل( إلى أن 

الفرد الذى يستسلم لألحداث السلبية ويتعايش معها وال يسعى لتغييرها، تظل المخاوف المتعلقة بتلك 

ها المخاوف المتعلقة بالمشاركة الشفوية أمام اآلخرين والمخاوف المتعلقة األحداث مستمرة معه والتي من

 بالتقييم السلبى لآلخرين على أدائه الشفوي.

عالقة سالبة دالة بين بعد قلق التحدث أمام اآلخرين )الخوف من التقييم السلبى  وجودكما يعزى الباحث 

عادة التركيز على التخليط( إلى أن الفرد الذى من اآلخرين( واستراتيجية تنظيم االنفعال المعرفية )ا
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يركز على التفكير في الخلوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع األحداث السلبية، وتقديم حلول واتخاذ 

القرارات للتعامل معها والتخفيف من أثارها السلبية، يساعده ذلك على تقبل انتقادات اآلخرين واالستفادة 

 على المخاوف المتعلقة بالتقييم السلبى لألداء الشفوي من اآلخرين. منها، وبالتالي التغلب 

عالقات دالة بين جميع أبعاد قلق التحدث أمام اآلخرين واستراتيجيات تنظيم  وجودويعزى الباحث عدم 

االنفعال المعرفية )اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التقييم اإليجابي، والتهوين( إلى أن تجاهل المشاعر 

تعلمه من المؤلمة للموقف بالتفكير فى أحداث أخرى سارة أو ايجابية، والتركيز على التفكير فى ما يمكن 

الحدث السلبى، والتقليل من خلورة األحداث السلبية، كل ذلك ليس بالضرورة أن يؤدى إلى السيلرة على 

االنفعاالت الخاصة بمواقف التحدث أمام اآلخرين، التى يحتاج فيها الفرد أكثر إلى استراتيجيات تساعده 

 على تحديد العوامل والظروف المسئولة عن هذا النوع من القلق.

 نتائج الفرض الرابع : 

يااانص الفااارض الراباااع علاااى أنااا  : ج توجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااائية باااين درجاااات الطالباااات فاااي 

اساتراتيجيات تنظايم االنفعاال المعرفياة ودرجاااتهن فاى قلاق التحادث أماام اآلخاارين عناد عازل أثار كفاااءة 

 التمثيل المعرفيج.

رتباط الجزئي، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول الباحث معامل اال استخدموللتحقق من هذا الفرض   

 اآلتي: 

داللة معامالت االرتباط الجزئي بين درجات الطالبات في استراتيجيات تنظيم االنفعال ( 9جدول )

 المعرفية

 ودرجاتهن فى قلق التحدث أمام اآلخرين عند عزل أثر كفاءة التمثيل المعرفي

 استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية
 قلق التحدث أمام اآلخرين

 **0.34 لوم الذات

 *0.22 التقبل

 **0.29 االجترار

 0.18 اعادة التركيز اإليجابي

 0.09 اعادة التركيز على التخطيط

 0.11 اعادة التقييم اإليجابي

 0.09 التهوين

 **0.28 التهويل

 **0.33 لوم اآلخرين

 (0.01إحصائيًا عند مستوى ) ** دال    (0.05* دال إحصائيًا عند مستوى )

 ( ما يلى : 9يتضح من جدول )

( بدين الدرجدة الكليدة لقلدق التحددث 0.01، 0.05وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا )عند مستوى  -1

أمددام اآلخددرين واسددتراتيجيات تنظدديم االنفعددال المعرفيددة )لددوم الددذات، التقبددل، االجتددرار، التهويددل، ولددوم 

سددتخدم تلددك اآلخددرين( عنددد عددزل أثددر كفدداءة التمثيددل المعرفددي للمعلومددات. ويعنددى ذلددك أن الفددرد الددذى ي
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االستراتيجيات فى التعامل مع انفعاالت المواقف الضاغلة والسلبية يكون أكثر شعوًرا بقلدق التحددث أمدام 

 اآلخرين عند استبعاد أثر كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات.  

ال يوجد ارتباط دال بين الدرجة الكلية لقلدق التحددث أمدام اآلخدرين واسدتراتيجيات تنظديم االنفعدال  -2

لمعرفية )اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التركيدز علدى التخلديط، اعدادة التقيديم اإليجدابي، والتهدوين( عندد ا

عزل أثر كفاءة التمثيدل المعرفدي للمعلومدات. ويعندى ذلدك أن الفدرد الدذى يسدتخدم تلدك االسدتراتيجيات فدى 

لديده نقدص فدى الشدعور بدالقلق  التعامل مع انفعاالت المواقف الضاغلة والسلبية ليس بالضرورة أن يكون

 عند التحدث أمام اآلخرين عند استبعاد أثر كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات.

موجبة دالة بين الدرجة الكلية لقلق التحدث أمام اآلخرين واستراتيجيات  عالقةويعزى الباحث وجود 

وم اآلخرين( عند عزل أثر كفاءة تنظيم االنفعال المعرفية )لوم الذات، التقبل، االجترار، التهويل، ول

التمثيل المعرفي للمعلومات إلى أنه بغي النظر عن مستوى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى الفرد 

فإنه عندما يلقى اللوم باستمرار على نفسه أو على اآلخرين، ويستسلم للمواقف السلبية، ويركز على 

ورة األحداث السلبية، كل ذلك يجعله يشعر بالقلق وفقدان الجوانب السلبية فى المواقف، ويبالغ فى خل

 السيلرة عند التحدث أمام اآلخرين.

ويعزى الباحث عدم وجود عالقة دالة بين الدرجة الكلية لقلق التحدث أمام اآلخرين واستراتيجيات تنظيم 

التقييم اإليجابي،  االنفعال المعرفية )اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التركيز على التخليط، اعادة

والتهوين( عند عزل أثر كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات أنه بغي النظر عن مستوى كفاءة التمثيل 

المعرفي للمعلومات لدى الفرد فإنه عندما يفكر فى أشياء سارة بدالً من التفكير فى الحدث السلبى، ويركز 

داث السلبية، ومحاولة التعلم واالستفادة من المواقف على التفكير فيما ينبغي القيام به للتعامل مع األح

السلبية، كل ذلك ليس بالضرورة أن يؤدى إلى التحكم فى االنفعاالت الخاصة بمواقف التحدث أمام 

 اآلخرين. 

 يتضح من نتائج الفرضين الثالث والرابع ما يلى :

خدرين واسدتراتيجيات تنظديم توجد عالقات موجبدة دالدة بدين الدرجدة الكليدة لقلدق التحددث أمدام اآل  -1

االنفعال المعرفية )لوم الذات، االجترار، التهويل، ولوم اآلخرين( سواء فى حالة عزل أو بدون عدزل أثدر 

كفدداءة التمثيددل المعرفددي للمعلومددات. ويعنددى ذلددك أن الفددرد الددذى يسددتخدم تلددك االسددتراتيجيات فددى تنظدديم 

اآلخدرين عندد اسدتبعاد أو عددم اسدتبعاد أثدر متغيدر كفداءة  االنفعال يكون أكثر قلقًا فى مواقف التحددث أمدام

التمثيل المعرفدي للمعلومدات. أي أن اسدتبعاد متغيدر كفداءة التمثيدل المعرفدي للمعلومدات لديس لده تدأثير فدى 

داللدة العالقدة بدين تلدك االسدتراتيجيات وقلدق التحددث أمدام اآلخدرين، كمدا يتضدح مدن قديم االرتباطدات فددى 

أن اسددتبعاد متغيددر كفدداءة التمثيددل المعرفددي للمعلومددات يقلددل مددن قددوة العالقددة بددين قلددق ( 9،  8الجدددولين )

التحدث واستراتيجيتي )لوم الذات، واالجترار(، ويزيد من قوة العالقة بين قلق التحدث واسدتراتيجية )لدوم 

 اآلخرين(، وليس له تأثير فى قوة العالقة بين قلق التحدث واستراتيجية )التهويل(.  

توجد عالقة دال بين الدرجة الكلية لقلدق التحددث أمدام اآلخدرين واسدتراتيجيات تنظديم االنفعدال  ال  -2

المعرفية )اعادة التركيز اإليجابي، اعادة التركيز على التخليط، اعادة التقيديم اإليجدابي، والتهدوين( سدواء 

ك أن الفرد الذى يستخدم تلك فى حالة عزل أو بدون عزل أثر كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات. ويعنى ذل
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االستراتيجيات فدى تنظديم االنفعدال لديس بالضدرورة أن يكدون أقدل قلقًدا فدى مواقدف التحددث أمدام اآلخدرين 

 سواء عند استبعاد أو عدم استبعاد أثر متغير كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات.

رين واسدتراتيجية )التقبدل( فدى توجد عالقة موجبة دالة بين الدرجة الكلية لقلق التحددث أمدام اآلخد  -3

تنظيم االنفعال عند عزل أثر كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات، فى حين ال توجد عالقة دالدة بينهمدا بددون 

عدزل أثدر كفداءة التمثيدل المعرفدي للمعلومدات. ويعندى ذلدك أن اسدتبعاد أثدر متغيدر كفداءة التمثيدل المعرفددي 

بدين اسدتراتيجية )التقبدل( وقلدق التحددث أمدام اآلخدرين، أي أن الفدرد للمعلومات له تأثير فى داللدة العالقدة 

الذى يستخدم استراتيجية التقبل فى تنظيم االنفعال يكون أكثر قلقًدا فدى مواقدف التحددث أمدام اآلخدرين عندد 

لديس  استبعاد أثر متغير كفاءة التمثيل المعرفي، بينما استخدام الفرد الستراتيجية التقبل فدى تنظديم االنفعدال

بالضددرورة أن يصدداحبه قلقًددا مرتفًعددا فددى مواقددف التحدددث أمددام اآلخددرين عنددد تددرك متغيددر كفدداءة التمثيددل 

 المعرفي للمعلومات يؤثر فى العالقة بينهما.

      : نتائج الفرض الخامس

ياانص الفاارض الخااامس علااى أناا  :ج يمكاان التنبااؤ باادرجات الطالبااات فااى قلااق التحاادث أمااام اآلخاارين 

 ج.     رجاتهن فى كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفيةبمعلومية د

 Stepwise Multipleالباحث تحليل االنحدار المتعدد المتدرج  استخدموللتحقق من هذا الفرض 

Regression Analysis ،(، وقد نفذ هذا اإلجراء مرتين، األولى : 439-438، ص. 2011، )حسن

أدخلت أبعاد كفاءة التمثيل المعرفي واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية كمتغيرات مستقلة، والمرة 

الثانية : أدخلت الدرجة الكلية لكفاءة التمثيل المعرفي واستراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية كمتغيرات 

تها الكلية فى معادلة واحدة، وجاءت مستقلة، حيث ال يجوز الجمع بين أبعاد كفاءة التمثيل المعرفي ودرج

 : (11(، )10النتائج كما يوضحها الجدولين )

كفاءة التمثيل المعرفي واستراتيجيات تنظيم ( نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد لتأثير 10جدول )

 االنفعال المعرفية 

 على الدرجة الكلية لقلق التحدث أمام اآلخرين

 المتغيرات

 مصدر التباين العينة المستقلة  
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

معامل 

التحد

Rيد 
2

 

أبعاد كفاءة التمثيل 

المعرفي 

واستراتيجيات تنظيم 

 االنفعال المعرفية
 الكلية

المنسوب إلى 

 االنحدار
64551.251 3 21517.084 

المنحرف عن  0.24 0.01 11.003

 االنحدار 
201416.412 103 1955.499 

  106 265967.663 الكلى

الدرجة الكلية لكفاءة 

التمثيل المعرفي 

واستراتيجيات تنظيم 

 االنفعال المعرفية
 الكلية

المنسوب إلى 

 االنحدار
62950.077 2 31475.039 

المنحرف عن  0.23 0.01 16.124

 االنحدار 
203017.586 104 1952.092 

  106 265967.663 الكلى
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( نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير كفاءة التمثيل المعرفي واستراتيجيات تنظيم االنفعال 11جدول )

 المعرفية 

 على الدرجة الكلية لقلق التحدث امام اآلخرين

 

النمو

 ذج

الع

 ينة
 المتغيرات المستقلة

المعامل 

 البائي

 B 

الخطأ 

 المعياري 

 للمعامل البائي

 بيتا

Beta  
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

 األول
الكل

 ية

 0.01 5.913  36.595 216.401 ثابت االنحدار

 0.01 3.462 0.302 0.813 2.815 استراتيجية لوم الذات

 0.05  2.046 -  0.201 - 0.763  1.561 - التوليف بين المعلومات

 0.05  1.987 -  0.194 - 0.794  1.577 - توظيف المعلومات

 الثاني
الكل

 ية

 0.01 5.744  38.707 222.337 ثابت االنحدار

الدرجة الكلية لكفاءة التمثيل 

 المعرفي
- 0.855  0.225 - 0.328  - 3.799  0.01 

 0.01 3.738 0.323 0.805 3.009 استراتيجية لوم الذات

  ( ما يلي:11( ، )10) ينيتضح من الجدول

R: جاءت قيمة معامل التحديد  بالنسبة للنموذج األول
2

( مما يدل على أن المتغيرات 0.24تساوى ) 

% من تباين درجات المتغير التابع )قلق التحدث أمام اآلخرين(، وأن المتغيرات 24المستقلة تسهم بنسبة 

كما يلى : )استراتيجية لوم الذات،   Betaوفقاً لدرجة اسهامها فى المتغير التابع يمكن ترتيبها وفقا لقيمة 

 ، ويمكن صياغة معادلة التنبؤ في الصورة التالية:، وتوظيف المعلومات(والتوليف بين المعلومات

)التولياف باين  1.561 -)استراتيجية لاوم الاذات(  2.815+  216.401قلق التحدث أمام اآلخرين = 

 )توظيف المعلومات( 1.577 -المعلومات(   

خفي مع انخفاض درجة ومن خالل المعادلة يمكن استنتاج أن درجة قلق التحدث أمام اآلخرين تن

  استراتيجية لوم الذات وزيادة درجة بعدى التوليف بين المعلومات وتوظيف المعلومات.

R: جاءت قيمة معامل التحديد  بالنسبة للنموذج الثاني
2

( مما يدل على أن المتغيرات 0.23تساوى ) 

ام اآلخرين(، وأن المتغيرات % من تباين درجات المتغير التابع )قلق التحدث أم23المستقلة تسهم بنسبة 

كما يلى : )كفاءة التمثيل المعرفي،   Betaوفقاً لدرجة اسهامها فى المتغير التابع يمكن ترتيبها وفقا لقيمة 

 ، ويمكن صياغة معادلة التنبؤ في الصورة التالية:واستراتيجية لوم الذات(

)اساتراتيجية  3.009لمعرفاي( + )كفااءة التمثيال ا 0.855 - 222.337قلق التحدث أمام اآلخرين = 

 لوم الذات(

أن درجة قلق التحدث أمام اآلخرين تنخفي مع زيادة درجة كفاءة  استنتاجومن خالل المعادلة يمكن 

 التمثيل المعرفي للمعلومات وانخفاض درجة استراتيجية لوم الذات.

أيدين  ( ودراسة2016تتفق نتيجة هذا الفرض بشكل غير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة محمود )

( من أنه يمكن التنبؤ بقلق االختبار من خالل استراتيجية 2008) Aydin & Emmioglu وإيميوغلو 

)لوم الذات(. بينما تتعارض نتيجة هذا الفرض بشكل غير مباشر مع ما توصلت إليه دراسة محمود 

( التى توصلت إلى أنه يمكن التنبؤ بقلق االمتحان من خالل استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية 2016)
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( التى توصلت 2018لكارثي، لوم االخرين، واعادة التقييم اإليجابي(، ودراسة عليوة ))التهويل / التفكير ا

 إلى أنه يمكن التنبؤ بالقلق النفسي من خالل استراتيجيتي )التفكير الكارثي، واالجترار(، ودراسة كامل 

Kamel (2018التى توصلت إلى أنه يمكن التنبؤ بقلق االختبار من خالل جميع استراتيجيا ) ت تنظيم

 االنفعال المعرفية.

ويعزى الباحث ذلك إلى أن القيام بالربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات الموجودة فى الذاكرة، 

والمواءمة بين المعلومات الجديدة والمعلومات السابقة، وتنظيم المعلومات الجديدة باستخدام التلخيص أو 

بينها خصائص مشتركة، باإلضافة إلى استخدام  األشكال التوضيحية أو المخللات أو فى فئات

المعلومات بشكل فعال ومنتج فى أغراض متعددة وإنتاج أشياء جديدة ومفيدة منها، كل ذلك يكسب األفراد 

الثقة بالنفس عند التحدث أمام اآلخرين، كما أن األفراد الذين يكثرون من لوم أنفسهم على ما يحدث فى 

من أخلاء، قد يرجعون ذلك لوجود أوجه قصور لديهم، ولنقص مهاراتهم المواقف الضاغلة والسلبية 

العقلية واالجتماعية، ومثل هذا اللوم الزائد للذات يستنزف الفرد جسديًا وعقلياً وانفعالياً، ويجعله يبتعد عن 

أمام المشاركة فى المواقف االجتماعية التي تسبب له االحراج؛ مما يزيد من شعوره بالقلق عند التحدث 

 اآلخرين. 

            توصيات :

 :يوصى الباحث بما يلى في ضوء نتائج الدراسة الحالية 

درجدة قلدق التحددث أمدام اآلخدرين تدنخفي مدع توجيه نظر القائمين على العملية التعليميدة إلدى أن  .1

ات(، )خاصددة مكددوني : التوليددف بددين المعلومددات، وتوظيددف المعلومددزيددادة درجددة كفدداءة التمثيددل المعرفددي 

 . انخفاض درجة استراتيجية لوم الذاتباإلضافة إلى 

نظًرا لكون كفاءة التمثيل المعرفي من العوامل التي يمكنها تقليل قلدق  التحددث أمدام اآلخدرين لددى  .2

طالبددات الجامعددة، يوصددى الباحددث القددائمين علددى العمليددة التعليميددة بضددرورة اعددداد البددرامج األكاديميددة 

 دريبية التي تزيد من كفاءة التمثيل المعرفي لدى طالبات الجامعة.والمهنية والدورات الت

نظًرا لكون استراتيجية لوم الذات جاءت من العوامل التي يمكنها زيادة قلق  التحدث أمام اآلخرين  .3

لدى طالبات الجامعة، يوصى الباحث القدائمين علدى العمليدة التعليميدة بضدرورة اعدداد البدرامج االرشدادية 

 التي تقلل من استراتيجية لوم الذات لدى طالبات الجامعة. 

ئق التدريس التى تتللب من اللالب المشاركة االيجابيدة فدى الحدوار والمناقشدة االعتماد على طرا .4

والمناظرة ولعب األدوار مما يزيد من كفاءة التمثيل المعرفي لديهم وتتيح لهم استخدام استراتيجيات تنظديم 

 االنفعال المعرفية التي بدورها تقلل من قلق التحدث أمام اآلخرين.  

ة وخاصة طالب كلية التربية يتعلق بمهارات االتصدال وآليدات التغلدب وضع مقرر للالب الجامع .5

 على قلق التحدث أمام اآلخرين.

اعلاء دورات للالب الجامعة فى الخلابة، فمن خاللها يمكن لللدالب تعلدم العديدد مدن المهدارات  .6

 الحياتية المفيدة، ويتعلمون إدارة القلق، وبناء ثقتهم بأنفسهم.
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تشجيع اللالب لتقديم عروض علمية أمدام زمالئهدم، وخاصدة اللدالب الدذين ينبغي على المعلمين  .7

 يعانون من قلق التحدث أمام اآلخرين.

إجراء دراسات للكشف عن العوامل المعرفية التي من شأنها التقليل من قلق التحدث أمام اآلخدرين  .8

 لدى طالب الجامعة.

 إعداد برامج لتنمية كفاءة التمثيل المعرفي لدى المتعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة.  .9

إعداد برامج لتنمية استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفيدة التكيفيدة لددى المتعلمدين بالمراحدل التعليميدة  .10

 المختلفة. 
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Abstract 

           The present study aimed at detecting the relationship between public speaking anxiety 

and both cognitive representation efficiency of information and cognitive emotion regulation 

strategies. Also, it uncovers the role of cognitive representation efficiency of information and 

cognitive emotion regulation strategies in influencing public speaking anxiety. In addition to, 

it determining the difference in public speaking anxiety with different specialization. The 

study sample included (107) female student in the fourth year of the Faculty of Education. 

The three questionnaires cognitive representation efficiency of information, cognitive 

emotion regulation strategies and public speaking anxiety (prepared by the current researcher) 

were applied on the current sample. Using t- test, Person correlation coefficient, partial 

correlation coefficient and multiple regression, the study reached: 

1) There are no significant differences in the average dimensions of public speaking anxiety 

and its overall degree due to the influence of specialization. 

2) There are negative statistically significant relationships between cognitive representation 

efficiency of information and public speaking anxiety. 

3) There are positive statistically significant relationships between some cognitive emotion 

regulation strategies (Self-blame, Rumination, Catastrophizing, Blaming others) and public 

speaking anxiety. While there are no statistically significant correlations between the rest of 

cognitive emotion regulation strategies and public speaking anxiety.  

4) Public speaking anxiety can be predicted through cognitive representation efficiency of 

information and cognitive emotion regulation strategy (Self-blame). 

 

Key words: cognitive representation efficiency of information, cognitive 

emotion regulation strategies, public speaking anxiety, faculty of education 

female students.  

 


