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 :الممخص
 -استيدؼ البحث الحالي ما يأتي:

معرفة مستوى الشعور بقمؽ التحدث لدى طمبة اإلعدادية وداللة الفروؽ 
 اناث(.-االحصائية وفؽ متغير النوع)ذكور

والتعرؼ عمى مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى طمبة اإلعدادية وداللة 
 اناث(. -الفروؽ االحصائية وفؽ متغير النوع)ذكور

وىؿ  توجد عالقة بيف قمؽ التحدث والتفاعؿ االجتماعي لدى طمبة المرحمة 
أإلعدادية؟ اقتصر البحث الحالي عمى طمبة االعداديات مف كال الجنسيف 

ر قضاء الرمادي اعتمد الباحث خطوات المنيج الوصفي في محافظة االنبا
( طالبًا وطالبة وتـ 60636االرتباطي, تكوف مجتمع البحث الحالي مف )

( طالبًا 023اختيار العينة بالطريقة العشوائية, اذ بمغت عينة البحث)
وطالبة. وتحقيقًا ألىداؼ البحث قاـ الباحث ببناء مقياس لقمؽ التحدث 

تفاعؿ االجتماعي. بعد معالجة البيانات بالوسائؿ االحصائية وبناء مقياس لم
 المناسبة.

 اظيرت النتائج االتي: 
مستوى الشعور بقمؽ التحدث اقؿ مف المتوسط لدى افراد العينة,  -0 

 وليس ىناؾ فروؽ تنسب الى النوع .
مستوى التفاعؿ االجتماعي اعمى مف المتوسط لدى افراد العينة, وىناؾ  -2

 ود لصالح الذكور.فروؽ تع
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Abstract: 

The current research aimed at the following :-  

Knowing the level of feeling of speaking anxiety among 

middle school students and the significance of the 

statistical differences according to the gender variable 

(male-female.) 

And to identify the level of social interaction among 

middle school students and the significance of statistical 

differences according to the gender variable (male-

female.) 

Is there a relationship between speaking anxiety and 

social interaction among middle school students? The 

current research was limited to middle school students of 

both sexes in Anbar Governorate, Ramadi District. The 

researcher adopted the steps of the descriptive correlative 

approach. The current research community consisted of 

(63605) students and the sample was chosen by random 

method. The research sample consisted of (120) male 

and female students. To achieve the objectives of the 

research, the researcher built a scale for speaking anxiety 

and a scale for social interaction. After processing the 

data by appropriate statistical means. 

The results showed the following: 

 1.The level of feeling anxious about speaking is less 

than the average among the sample members, and there 

are no differences attributed to gender 

2.The level of social interaction is higher than the 

average among the sample members, and there are 

differences in favor of males. 
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 مشكمة البحث
يواجو المجتمع العديد مف مصادر الضغوط التي قد تؤدي إلى الكثير مف المشكالت 
النفسية, والسموكية, ومنيا قمؽ التحدث, الذي يعد مف الحاالت الوجدانية الشائعة. وبما اف 

ىو لب كؿ المتاعب النفسية التي يعاني منيا االنساف, ويدفع بو الى المواقؼ الحرجة  القمؽ
والى اف يتصرؼ فييا بصورة تزعجو وتزعج غيره, إذ يتميز الطالب الذي يتسـ بمستوى عالي 
مف قمؽ التحدث بعدـ االرتياح عند المكوث مع االخريف والضيؽ واالنزعاج مف نظرات 

لتحدث ألييـ ولديو ميؿ واضح لتجنب العالقات االجتماعية والشعور المحيطيف بو أو عند ا
المتدني لتقدير الذات والخجؿ, وكذلؾ فأنو أقؿ رغبة في العمؿ بشكؿ عاـ, وعدـ القدرة عمى 

 تكويف صداقات جديدة.
وقمؽ التحدث يمكف اف يحدث عندما يخشى الطالب اف يخطئ في الحديث او اف 

او اف يفسر كالمو بشكؿ خاطئ وسمبي, او يخشى العجز مف يتكمـ بطريقة غير الئقة, 
االستمرار في الكالـ, او العجز عف االجابة عمى االسئمة, فضاًل عف الخوؼ مف اف يكوف 

 .موضع السخرية مف جراء ذلؾ
والتفاعؿ االجتماعي ىو العممية التي يؤثر بيا الناس عمى بعضيـ البعض, أي يتأثر 
الشخص بأعماؿ وافعاؿ واراء غيره وتأثيره فييـ, بمعنى اف ىناؾ تأثرًا وفعاًل وانفعااًل في أي 
موقؼ انساني أو في نطاؽ اجتماعي لتحقيؽ اىداؼ إيجابية مشتركة, ومشاركتيـ في 

 واقامة حوار وصداقة.  االنشطة االجتماعية
كما اف مرحمة االعدادية التي تتزامف مع مرحمة المراىقة والتي تعد مف اىـ مراحؿ 
النمو العقمي واالنفعالي واالجتماعي باعتبار اف المراىؽ كائف اجتماعي بطبعة, يتفاعؿ مع 

سير عمميات االخريف, ويتأثر بيـ, وبالتالي تتولد لدى المراىؽ استجابة انفعالية تؤثر عمى 
التفاعؿ االجتماعي. ومما شجع الباحث عمى تناوؿ موضوع قمؽ التحدث وعالقتو بالتفاعؿ 
االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعدادية, إحساسو بمشكمة البحث مف خالؿ عممو كمرشد 
تربوي, فقد جمب انتباه الباحث اضطراب بعض الطمبة عند التحدث اماـ االخريف وىو 

يقمؿ وفي بعض االحياف يكبح قدرة الطالب عمى طرح وجية نظرة بيف اضطراب يحد او 
زمالئو ويمنعو مف بعض المشاركات الصفية او القراءة بصوة مسموع او التحدث اماـ مدير 
المدرسة والمدرسيف, او المشاركة المدرسية التي تتطمب اف يكوف الطالب في انظار الغير وىو 
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االجتماعي او صعوبة اندماجو في تفاعؿ اجتماعي مع يتحدث مما قد يؤدي الى االنسحاب 
 االخريف.

ومف ىنا فقد تبمور لدى الباحث فكرة تناوؿ تمؾ الظاىرتيف وىما قمؽ التحدث والتفاعؿ 
 االجتماعي.

 وتتحدد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيسي التالي:
 االعدادية؟ما عالقة قمؽ التحدث بالتفاعؿ االجتماعي لدى طمبة المرحمة 

 اىمية البحث
قمؽ التحدث اماـ االخريف مف االضطرابات النفسية فالبد اف يكوف ليا اثار سمبية  

عمى الطالب والمجتمع, ألنيا قد تدفع الطالب الى تجنب المشاركة الفعالة في المجاالت 
ثيره عمى المتعددة, والذي يمنعو مف التفاعؿ االجتماعي الناجح, الف قمؽ التحدث ال يقتصر تأ

 . عالقة الطالب مع االخريف داخؿ المجتمع وانما عالقة الطالب بذاتو
 -وتتمثؿ اىمية اجراء البحث الحالي في العديد مف االعتبارات وعمى النحو االتي:

 يعتبر البحث اثراء لممعرفة النظرية حوؿ قمؽ التحدث وأسبابو ومظاىرة وعالجاتو. -0
ف عمى العممية التربوية والباحثيف النفسييف واولياء قد تفيد نتائج البحث القائمي -2

امور الطمبة في مراعاة الحالة النفسية واالجتماعية التي يكوف عمييا الطالب في ىذه الفترة 
 الحرجة وذلؾ مف جانب وقائي.

قد تفيد نتائج البحث المرشديف التربوييف مف تجاوز العقبات التي تحوؿ دوف اداء  -0
المطموب كونيـ يتعامموف مع طمبة المرحمة االعدادية وىي مف اكثر  عمميـ عمى النحو

 المراحؿ التي تؤثر في بناء الشخصية السوية القادرة عمى مواجية تحديات ضغوط الحياة.
مساعدة المختصيف التربوييف في تشخيص االثار السمبية الناجمة عف قمؽ  -6

كويف شخصية المراىقيف في وقت مبكر التحدث كونو مف المشكالت النفسية التي تؤثر في ت
 بيدؼ وضع الحموؿ المناسبة لو.

جماعة االقراف في المدرسة ليـ اىمية كبيرة في حياة الطالب فاف القبوؿ مف   -6 
اقرانو يصبح ميمًا لديو, فيو يكتسب االساليب السموكية المناسبة, ويتعمـ الكثير عف نفسو 

التفاعؿ االجتماعي مع االخريف. وعف طريؽ التفاعؿ وعف زمالئو ليقوـ بالدور الذي يتطمب 
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االجتماعي  يجد الراحة النفسية التي تقيو وتخفؼ عنو عوامؿ الكبت واالحباط, ويقدـ لو 
 فرصًا متعددة لمتنفيس االنفعالي ويحرره مف القمؽ.                                                           

 اىداف البحث
 -ث الحالي الكشؼ عف ما يأتي:ييدؼ البح

 مستوى قمؽ التحدث أماـ األخريف مف طمبة المرحمة اإلعدادية . -0
داللة الفروؽ في مستوى قمؽ التحدث لدى طمبة المرحمة االعدادية وفقًا لمتغير  -2
 اناث(. -النوع)ذكور
 مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعدادية. -0
ي مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعدادية وفقًا داللة الفروؽ ف -6

 اناث(. -لمتغير النوع)ذكور
 العالقة بيف قمؽ التحدث والتفاعؿ االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعدادية. -6
 حدود البحث:  

 يتحدد مجاؿ البحث الحالي في الحدود االتية:
يري قمؽ التحدث والتفاعؿ الحد الموضوعي اقتصر البحث عمى تحديد متغ -0

 االجتماعي.
ناثًا . -2  الحد البشري طمبة المرحمة اإلعدادية ذكورًا وا 
الحد المكاني المدارس الحكومية وتشمؿ المدارس اإلعدادية والثانوية لمدراسات  -0

 الصباحية في قضاء الرمادي محافظة االنبار.
 (.2323/2320الحد الزماني العاـ الدراسي ) -6

 المصطمحاتتحديد 
 قمق التحدث: -أ
ىو حالة يمر بيا المراىقوف  (:" Lemperiere & Filline Gutmanتعريف) -1

والراشدوف مف الجنسيف, ممف تتسـ شخصياتيـ بالقمؽ والخجؿ فيظير لدييـ الخوؼ مف 
 Lemperiereالحديث اماـ االخريف, انو خوؼ موقفي ومستقر يؤدي الى سموكيات التجنب") 

& Filline Gutman,2000: 91.) 
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ىو "شعور شديد بالخوؼ غير منطقي أثناء الحديث (: Christopherعرفو)  -2
مع الجميور وتجنب التفاعالت االجتماعية والحالة التي تنطوي عمى اداء الفرد في المواقؼ 

 ( .Christopher 2005:12,االجتماعية والتقييـ السمبي لمذات أماـ األخريف" )
بانو "حالة مف التحسس الذاتي يدركيا الفرد عمى شكؿ احساس  التميمي:يعرفو  -3

: 2300مف الضيؽ وعدـ االرتياح , مع توقع وشيؾ لحدوث الضرر أو السوء")التميمي, 
000.) 

( في دراسة مفيوـ قمؽ التحدث العتماده (Christopherواعتمد الباحث تعريؼ 
 نظريتو .

الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب عمى  التعريؼ االجرائي لقمؽ التحدث: فيو
 مقياس قمؽ التحدث المعّد ليذا الغرض.

 
 -التفاعل االجتماعي: -ب
بانو السموؾ الظاىر لإلفراد في موقؼ معيف وفي  (:"Beles, 1950يعرفو) -1

 (006:  2336اطار الجماعة الصغيرة")بني جابر, 
بأنو العممية التي يرتبط بيا أعضاء الجماعة مع بعض : (Swansonتعريف ) -2

 Swansonوالرغبات والوسائؿ والغايات والمعارؼ وما شابو ذلؾ")عقميًا ودافعيا في الحاجات 
,1965: 102.) 

بأنو العممية التي عف طريقيا يسمؾ الناس أو " (:Robertsonويعرفو ) -3
 (.Robertson, 1977: 90يتصرفوف تجاه االخريف أو يستجيبوف ليـ" )

( في دراسة مفيوـ التفاعؿ االجتماعي Beles, 1950واعتمد الباحث تعريؼ)
 العتماده نظريتو .

التعريؼ االجرائي لمتفاعؿ االجتماعي: فيو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب 
 عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي المعّد ليذا الغرض.

  تعريف المرحمة االعدادية -ج
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ىي المرحمة الدراسية التي تمي مرحمة المرحمة اإلعدادية )عرفتيا وزارة التربية(: " - 
الدراسة المتوسطة وتسبؽ الدراسة الجامعية , وتضـ ثالثة صفوؼ )الرابع والخامس والسادس( 

 (.80: 0810( سنة") وزارة التربية , 01 -06بفرعييا العممي واألدبي وتتراوح أعمارىـ بيف )
 الثانيالفصل 

 االطار النظري والدراسات السابقة:
  -اواًل: قمق التحدث:

 النظرية التي فسرت قمق التحدث 
 (  Christopherالنظرية المعرفية: نظرية )

ترى النظرية المعرفية اف االفراد يكتسبوف مخزونا كبيرا مف المعمومات والمفاىيـ 
تؤثر في انفعاالتو وسموكو بطريقتيف  والصيغ لمتعامؿ مع ظروؼ حياتيـ, فالمعارؼ لدى الفرد

 -ىما :
محتوى المعارؼ: فيو يؤثر في االنفعاالت والسموؾ, والجوانب الفسيولوجية لمفرد,  -

 وذلؾ مف خالؿ تقديرات الفرد لذاتو ولألخريف ولمعالـ مف حولو.
معالجة المعارؼ)العمميات المعرفية(: فيي تؤثر في خبرات الفرد عف العالـ وذلؾ  -

خالؿ درجة المعرفة التي تكوف لديو في التغيير بيف اساليب المعالجة المختمفة)عبد  مف
 (.060: 2336العظيـ,

تنطمؽ النظرية المعرفية في تفسيرىا لقمؽ التحدث مف فرضية اساسيو فحواىا اف الفرد 
تجابات يختزف اسبابا معرفيو  لمخوؼ والقمؽ فالطريقة التي يفكر بيا في ذاتو وبيئتو تحدد االس

االنفعالية والسموكية والتوافؽ النفسي واالجتماعي واالفكار واحاديث الذات السمبية والتحريفات 
المعرفية واالعتقادات الالعقالنية  تمعب دورا ىاـ في احداث االضطرابات النفسية ومنيا قمؽ 

 التحدث.
ي المواقؼ وقمؽ التحدث يعد اكثر المواقؼ النفسية التي يتعرض ليا الفرد ويظير ف

االجتماعية عند وجود الفرد في موقؼ اجتماعي معيف يؤدي الى ظيور ردود فعؿ عند وقوع 
 ( .Christopher, 2005 : 65ىذه المواقؼ)

كما اف استجابة الفرد لقمؽ غير منطقي يحدث عند مواجيو االخريف او التحدث 
جنب ىذه المواقؼ لشعوره واالتصاؿ في مواقؼ التفاعؿ االجتماعي والتي تؤدي بالفرد الى ت
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بأنو موضع تقييـ ونقد مف االخريف مما يولد لدى الفرد سموؾ تجنب التفاعؿ االجتماعي 
واالنتباه الشديد لحركات الجسـ والخوؼ مف التقييـ السمبي مف االخريف والميؿ لمتوقعات 

 (.16: 2336السمبية التي تخص اداءه في التفاعالت االجتماعية ) غانـ , 
 مميزات قمق التحدث :اىم  
عدـ قدرة الفرد عمى التفاعؿ االجتماعي مع االخريف والشعور بالنقص والغيرة  -0

 منيـ.
 شعور الفرد بعدـ الراحة في المواقؼ االجتماعية وصعوبة التعبير عف ذاتو.  -2
عدـ اندماج الفرد مع االخريف في نشاطاتيـ وتفاعالتيـ )الخفاجي, والشناوي :  -0

2338 :66) 
 خصائص قمق التحدث 

 يتميز قمؽ التحدث بعدد مف الخصائص وىي:
 شعور الفرد باف الموقؼ يتميز بالصعوبة او التحدي بالنسبة لو . -0
يرى الفرد نفسة بانو غير كؼء او غير قادر عمى مجابيو ىذا الموقؼ او  -2
 مواجيتو.
وكو لمالحظة او يتوقع الفرد الفشؿ في وجيو نظر االخريف الذي قد يخضع سم -0

 مراقبة مف جانبيـ .
يتبع الفرد خالؿ الموقؼ اتباعا غير مناسب لممعتاد اتباعو  -6

(Christopher,2005:58. ) 
 مظاىر قمق التحدث   

المظير السموكي: سموؾ اليرب مف المواقؼ االجتماعية قمو الحديث والكالـ  -0
او اجتماعية مشاعر الضيؽ عند بحضور الغرباء التردد في التطوع ألداء مياـ فردية 

االضطرار في الحديث اوال او في المناسبات االجتماعية والخوؼ مف اف يكوف مالحظ مف 
 االخريف والتمعثـ في الكالـ.

المظير الفسيولوجي: اعراض جسدية وتشمؿ) زيادة في دقات القمب ,مشاكؿ في  -2
 لتنفس, ورمش العينيف( .المعدة, جفاؼ في الفـ واالرتعاش الالإرادي اضطرابات ا
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المظير المعرفي: ىي افكار تقييمية لتقدير الذات منيا, القمؽ الدائـ مف ارتكاب  -0
االخطاء, التفكير المستمر والمتكرر لممواقؼ االجتماعية المثيرة لمقمؽ وما يعتقده االخروف 

 (. Christopher,2005:59عنو امتالؾ خياؿ سمبي, االنتباه الزائد مف قبؿ الفرد بنفسة ) 
 االسباب المؤدية لقمق التحدث

اساليب المعاممة الوالدية: اساليب المعاممة الوالدية القائمة عمى المستويات  -0
المرتفعة مف الحماية الزائدة والتحكـ والضوابط والقيود التي تفرض عمى الفرد يمكف اف تؤدي 

 الى ظيور قمؽ التحدث. 
لغير االمف الى ظيور مفيوـ سمبي عف الذات اسموب التعمؽ: اسموب التعمؽ ا -2

وعف االخريف لدى الفرد ويرتبط بوجود العديد مف المشكالت النفسية لدى االشخاص ومنيا 
 قمؽ التحدث .

العوامؿ المعرفية: اف االفراد ذوي قمؽ التحدث لدييـ نزعو نحو تقييـ انفسيـ  -0
دير ادراؾ الناس االخريف لمقمؽ الشخصي بطريقة سمبية, كما انيـ يميموف الى المبالغة في تق

 لدييـ .
الشعور بالذنب: احساس االفراد بأنيـ يتصرفوف عمى نحو سيء وانيـ سوؼ  -6

يتعرضوف لمعقاب, النيـ لـ يتعمموا اف مف الطبيعي اف تكوف لدى كؿ فرد افكار سمبية واف 
 ىناؾ فرؽ بيف التفكير بالشيء وعممة .

اط يحدث عند ارتفاع االىداؼ او تدني مستوى التقييـ االحباط المستمر: االحب -6
الذاتي ويؤدي الشعور المستمر بضعؼ االداء الى درجة عالية مف قمؽ التحدث 

(Christopher,2005:60) 
 اإلجراءات المتبعة في النظرية :

اف االجراءات النفسية واالجتماعية في ىذه النظرية ىي عادات سموكية ومعرفية في 
 شمؿ: طبيعتيا وت
التعميـ النفسي: يكوف التعميـ النفسي مفيدا عند تقميؿ نسبة مف حالة القمؽ ويتـ  -0

بذلؾ اجراء االرشاد النفسي بوقت مبكر بشكؿ خاص اذ يمكف ألجراء التعميـ النفسي مناقشة 
الحالة بطرؽ مختمفة التي تكوف أكثر صمة باالستجابة األولية القائمة عمى مكونات الفرد, كما 
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 Christopher, 2005تبط التعميـ النفسي بالعديد مف أساليب تقميؿ حالة  لألفراد القمقيف )ير 
:61. ) 

المراقبة الذاتية: قد يتخذ المراقبة الذاتية بشكؿ يوميات والسجالت ويمكف اف يركز  -2
عمى نوبات محددة مف القمؽ التي يمر بيا الفرد خالؿ وقت معيف , تساعد المراقبة الذاتية 

لمرشد النفسي عمى التعرؼ عمى السوابؽ والعواقب الميمة بيذه اإلجراءات العالجية فضال ا
عف ذلؾ تسمسؿ القمؽ الخاصة بمواقؼ مختمفة ,وكذلؾ فاف المراقبة الذاتية ىي طريقة ممتازة 

 (.Christopher, 2005 : 62وحساسة لقياس تقدـ الحالة)
دريب عمى االسترخاء الذي ينطوي عمى تماريف السيطرة الجسدية: أحد أساليب الت -0

التوتر واطالؽ مجاميع مف العضالت المختمفة ويشمؿ التدريب مناطؽ اليديف والكتفيف والوجو 
والفؾ والمعدة والساؽ , حيث يعمؿ الفرد في ىذا اإلجراء ببعض التماريف لحالو التوتر 

ترخاء فضاًل عف ذلؾ واالسترخاء , ويتـ تشجيع الممارسات القائمة عمى المنزؿ كاالس
 استعمالو المنتظـ في مواقؼ مثيرة لمقمؽ. 

السموؾ المعرفي: ىو يستعمؿ لمسيطرة عمى األفكار الالمنطقية  تساعد في  -6
الحفاظ عمى خطوات أساسية لتثقيؼ الشباب حوؿ أنواع مختمفة مف التوجييات المعرفية 

ة لمقمؽ وتقييـ ىذه األفكار مف خالؿ )تحديد وتصنيؼ ( األفكار الالمنطقية خالؿ مواقؼ مثير 
التفكير والتساؤؿ وتقييـ األحداث األكثر واقعية وتعديؿ األفكار الالمنطقية في مواجيو التكيؼ 

 (.60: 2303)السبعاوي ,
 ( لتفسير قمؽ التحدث لعدة اسباب وىي: Christopherوقد اعتمد الباحث نظرية) 

 أغمب حاالت قمؽ التحدث.تعد ىذه النظرية ذات فاعمية في إرشاد  -
 تركز عمى المكونات المعرفية واالنفعالية التي يتضمنيا أي خمؿ في حالة اإلنساف. -
ىذه النظرية  مف النظريات الحديثة التي فسرت المفيوـ بشكؿ واسع مما جعميا  -

 تحتؿ مكانو في مجاؿ اإلرشاد النفسي.
 طرحتو ىذه النظرية.اثبتت فاعميتيا مف خالؿ النضج النظري الذي  -

 ثانيًا: التفاعل االجتماعي
 النظرية التي فسرت التفاعل االجتماعي:

 (:Beles, 1950نظرية بيمز ) 
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( مراحؿ وانماط التفاعؿ االجتماعي, والتفاعؿ االجتماعي الذي درسو Belesدرس) 
(Beles يدور حوؿ موضوع أو مشكمة يريد اعضاء الجماعة الوصوؿ إلى حميا, وليذه )

المشكمة عدة حموؿ, وىناؾ مرونة في فيـ المشكمة واقتراحات عديدة خاصة بحميا)بني جابر, 
2336 :006.) 

( في تحميؿ التفاعؿ االجتماعي الى عدد مف االنماط السموكية Bellsوقد استند العالـ)
ي المفظية واالنماط غير المفظية والتي يمكف استخداميا اثناء عممية التفاعؿ االجتماعي الت

 .)236: 0816تحدث اثناء المناقشة او البحث لحؿ مشكمة ما)زىراف,
( ىو "السموؾ الظاىر لألفراد Belesالتفاعؿ االجتماعي حسب ما ورد في نظرية )

في موقؼ معيف وفي اطار الجماعة الصغيرة". اما الموقؼ فيتكوف مف االشخاص الذيف يوجو 
مف العناصر المادية التي يتضمنيا الموقؼ, اما الييـ السموؾ مثؿ الذات واالفراد االخريف, و 

الجماعة الصغيرة فتتكوف مف أي عدد مف االفراد يتفاعؿ بعضيـ مع بعض وجيًا لوجو مرة 
واحدة أو عدد مف المرات. ويعرؼ كؿ منيـ االخر بصورة متميزة ويستجيب لو )أبو جادو, 

0881 :036.) 
 

 التي :( مراحل التفاعل االجتماعي وفق اBelesقسم )
التعرؼ عمى الموقؼ وتحديد المشكمة أو الموضوع, وتتطمب طمب التعميمات  -

 والمعمومات وتوضيحيا.
التقييـ أي تحديد االسس التي تقوـ في ضوئيا الحموؿ المختمفة لممشكالت وتتطمب  -

 ابداء الرأي وتحميؿ المشاعر.
 االقتراحات.المشورة وتتطمب اعطاء التعميمات وابداء الرأي وتقديـ  -
اتخاذ القرار النيائي أي الموافقة والقبوؿ والفيـ والطاعة والتغمب عمى الرفض وعمى  -

 التمسؾ بالشكميات وحجب المساعدة.
 ضبط التوتر أي معالجة التوترات بإظيار االرتياح والرضا. -
التكامؿ )والمقصود بو العمؿ عمى صيانة تكامؿ الجماعة( والمحافظة عمى  -
مما يكوف قد اصابيا  خالؿ التفاعؿ وما رافقيا مف مواقؼ سمبية وانانية وعدواف  تماسكيا

 (.001: 2336وذلؾ بإظيار الود وتقديـ التعزيز والمكافأة)بني جابر, 
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 ( انماط التفاعل االجتماعي كاالتي :Belesوبين )
لرأي التفاعؿ االجتماعي المحايد: ويشتمؿ عمى طمب التعميمات واعطائيا وابداء ا -

 % مف السموؾ.60وطمب االقتراحات وغيرىا ويشكؿ 
التفاعؿ االجتماعي السمبي: ويظير في المعارضة واظيار التوتر والعدواف والتنافر  -
 % مف السموؾ.02ويشكؿ 

التفاعؿ االجتماعي االيجابي: ويظير في الموافقة وتخفيؼ التوتر واظيار التماسؾ  -
 (001: 2336 % مف السموؾ. )بني جابر,26ويشكؿ 

( اربعة عوامل تؤثر في تفاعل الجماعة وحركتيا نحو اىدافيا Belesكما حدد ) 
 وىذه العوامل ىي:

 شخصيات االفراد المتفاعميف وادوارىـ.  -
الحقائؽ المشتركة بينيـ التي تكوف جزءًا مف الثقافة العامة التي يعيشوف فييا  -

 (200: 2330 والثقافة الخاصة التي ينتموف الييا. )وحيد,
التنظيـ العالئقي لمجماعة, أي ما يتوقعو االفراد بعضيـ مف بعض فيما يتصؿ   -

 بعالقاتيـ االجتماعية.
طبيعة المشكمة التي تواجييا الجماعة وما ينشأ عنيا مف احداث تتغير وتتطور   -

  .(61: 2330بتفاعؿ الجماعة. )الشناوي, 
 -لألسباب االتية:( Belesوقد اعتمد الباحث نظرية )

افكار ىذه النظرية تتطابؽ مع وجية نظر الباحث وتتناسب مع متطمبات البحث  -*
 الحالي

( التفاعؿ االجتماعي استنادًا الى االنماط السموكية المفظية وغير Belesحمؿ) -*
 المفظية والتي يمكف استخداميا اثناء عممية التفاعؿ االجتماعي.

مراحؿ وانماط التفاعؿ االجتماعي والعوامؿ التي تؤثر فيو بشكؿ  (Beles )حدد -*
 مفصؿ في ىذه النظرية.

 الدراسات السابقة التي تناولت قمق التحدث
 (2017)دراسة سميمان وحامد, -1

 بناء برنامج ارشادي في خفض قمق التحدث عند طمبة المرحمة االعدادية.
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حدث لدى طمبة المرحمة االعدادية, ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى قمؽ الت
 واثر البرنامج االرشادي في خفض قمؽ التحدث لدى عينة مف طمبة المرحمة االعدادية.

( لقياس قمؽ التحدث, وبناء برنامج 2300قاـ الباحثاف بتبني مقياس)العكيدي,
 ارشادي لخفض قمؽ التحدث.

( 23اربع مجاميع )( طالبًا مقسميف 13تـ تطبيؽ المقياس عمى عينو مكونو مف)
 ( ضابطة عممي.23( ضابطة ادبي,)23( تجريبي عممي,)23تجريبي ادبي,)

 استخدـ الباحثاف الوسائؿ االحصائية المناسبة واظيرت النتائج االتي:
توجد فروؽ ذات اللة احصائية في مقياس قمؽ التحدث لممجموعة التجريبية قبؿ  -

 البرنامج وبعده ولصالح االختبار البعدي.
توجد فروؽ ذات اللة احصائية في مقياس قمؽ التحدث بيف المجموعتيف التجريبية  -

 (.2306لمفرعيف االدبي والعممي في االختبار البعدي ولصالح البعدي)سميماف وحامد,
 (2019)دراسة عبد المحسن, -2

انفعالي في خفض قمق التحدث أمام األخريات لدى  -أثر برنامج إرشادي عقالني
 رحمة اإلعداديةطالبات الم

الدراسة ىدفت إلى بناء برنامج إرشادي لخفض قمؽ التحدث أماـ األخريات لدى 
 طالبات المرحمة اإلعدادية, 

 والتعرؼ عمى قمؽ التحدث أماـ األخريات مف طالبات المرحمة اإلعدادية. 
قامت الباحثة ببناء أداتيف االولى مقياس قمؽ التحدث وببناء البرنامج اإلرشادي 

 االنفعالي لػ )البرت اليس(.  –العقالني 
( طالبة لكؿ مجموعة , واعتمدت الباحثة 06( طالبة , بواقع )03بمغت عينة البحث )

 البعدي. تصميـ المجموعتيف التجريبية والمجموعة الضابطة ذا االختباريف القبمي و 
 استخدمو الباحثة الوسائؿ االحصائية المناسبة واظيرت النتائج االتي:  
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات افراد المجموعة التجريبية في  -

 االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس قمؽ التحدث اي  دالة لصالح االختبار البعدي   .
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صائية بيف متوسط درجات افراد المجموعة التجريبية وجود فروؽ ذات داللة اح -
والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس قمؽ التحدث اماـ االخريات بعد تطبيؽ 

 البرنامج اإلرشادي. 
االنفعالي ( اف لو تأثير كبير في خفض  –كما اثبت البرنامج اإلرشادي )العقالني  -

 (. 2308عبد المحسف, قمؽ التحدث اماـ االخريات)دراسة
 دراسات سابقة تناولت التفاعل االجتماعي

 (2015دراسة احسان ) -1
) التفاعل االجتماعي وعالقتو بالحساسية االنفعالية والقمق االخالقي عند طمبة  
 الجامعة(
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى طبيعة العالقة االرتباطية بيف متغيرات البحث  

تماعي والحساسية االنفعالية والقمؽ االخالقي( ومدى المساىمة النسبية الثالث )التفاعؿ االج
لممتغيرات المستقمة وىي الحساسية االنفعالية والقمؽ االخالقي عمى المتغير التابع وىو التفاعؿ 
االجتماعي لدى طمبة الجامعة, كما ىدفت الدراسة الى معرفة الفروؽ لمتغيرات الدراسة الثالث 

 الجنس والتخصص. عمى وفؽ متغيري
( طالب وطالبة مف طمبة جامعة 633مجتمع الدراسة: وقد تألفت عينة البحث مف )

 ( كميات ثالث منيا عممية وثالث اخرى انسانية.6بغداد تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية مف )
اداة الدراسة: استخدمت الباحثة ثالث ادوات في بحثيا كاف االوؿ مقياس التفاعؿ 

الذي قامت بأعداده الباحثة اما الثاني فكاف مقياس الحساسية االنفعالية والذي  االجتماعي
 قامت الباحثة ايضا ببنائو اما األداة الثالثة فكاف مقياس القمؽ االخالقي والذي تبنتو الباحثة .

( لعينتيف مستقمتيف, T.testالوسائؿ االحصائية: استخدمت الباحثة االختبار التائي )
 ط بيرسوف , تحميؿ التبايف الثنائي, تحميؿ االنحدار المتعدد.معامؿ ارتبا

 واظيرت النتائج ما يأتي :
 وجود مستوى عاؿ مف التفاعؿ االجتماعي لدى طمبة الجامعة. -
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بيف التفاعؿ االجتماعي والمتغيرات  -

 االخالقي ومساىمة المتغيرات المستقمة بالتابع.التابعة وىي الحساسية االنفعالية والقمؽ 
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كما اظيرت النتائج بأنو ال توجد فروؽ ذو داللة لمتغيرات البحث الثالثة بحسب   -
 (.2306الجنس والتخصص)احساف,

 (2018دراسة)الجرفي, -2
 )الشفقة بالذات وعالقتيا بالتفاعل االجتماعي لدى طمبة الجامعة (

عمى العالقة بيف الشفقة بالذات والتفاعؿ االجتماعي لدى ىدفت الدراسة الى التعرؼ 
 اناث( والتخصص. -طمبة الجامعة وفؽ متغير النوع)ذكور

( طالب وطالبة مف المراحؿ االخيرة في 633مجتمع الدراسة: تكونت العينة مف)
 الجامعة المستنصرية والتي تـ اختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية. 

( لمتفاعؿ 0880ء اداة لقياس الشفقة بالذات, وتبني مقياس )التميمي,اداة الدراسة: بنا
 االجتماعي.

 ( فقد اظيرت النتائج التالية :spssبعد تحميؿ البيانات باستعماؿ الحقيبة االحصائية )
 اف لطمبة الجامعة المستنصرية بصورة عامة  مستوى عاؿ مف الشفقة بالذات . -
في مستوى الشفقة بالذات بيف الذكور واالناث تعود وجود فروؽ ذو داللة احصائية  -

 لصالح الذكور وعدـ وجود فروؽ تنسب لمتخصص.
 اف لطمبة الجامعة المستنصرية بصورة عامة مستوى عاؿ مف التفاعؿ االجتماعي. -
وجود فروؽ ذات داللة احصائية في التفاعؿ االجتماعي بيف الذكور واالناث تعود  -

 (. 2301ود فروؽ تنسب لمتخصص)الجرفي,لصالح الذكور وعدـ وج
جراءاتو  الفصل الثالث: منيجية البحث وا 

 منيجية البحث
اعتمد البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي ألنو األكثر مالئمة لتحقيؽ أىداؼ 
البحث وعرض الباحث اسموب اختيار العينة وأداتي البحث وصدقيما وثباتيما والوسائؿ 

 عالقة بيف متغيري البحث ونوع وقوة واتجاه العالقة.االحصائية لمعرفة  ال
 اواًل: مجتمع البحث

يشمؿ مجتمع البحث الحالي طمبة المرحمة االعدادية ومف كال الجنسيف, في المدارس 
( طالب 60636االعدادية لقضاء الرمادي والتابع لمديرية تربية االنبار, حيث بمغ عددىـ)  

 (.28663الطالبات) ( وعدد06366وطالبة, عدد الطالب)
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 ثانيًا: عينة البحث 
/اختيرت عينة التحميؿ االحصائي ليذا البحث بالطريقة عينة التحميل االحصائي -أ

( طالبا 63( طالبًا وطالبة, عمى وفؽ متغير النوع  بواقع)023العشوائية البسيطة وتألفت مف )
 ( طالبة . 63و)

لمجمع البحث تـ اختيارىا بطريقة / مف اجؿ اف تكوف العينة ممثمة عينة البحث -ب
( طالبا 63( طالبا وطالبة, بواقع)023( مدارس اذا بمغ حجـ العينة الكمية)6عشوائية مف)

 ( طالبة والجدوؿ االتي يوضح ذلؾ.63و)
 ( : توزيع العينة االساسية لمطمبة عمى المدارس1جدول )

 مجموع اناث ذكور  المدرسة ت

 20 - 20 ع/ الرمادي لمبنين 1
 20 20 - ث/حسان بن ثابت لمبنات 2
 20 - 20 ث/ المعرفة لمبنين 3
 20 20 - ث/ المعرفة لمبنات 4
 20 - 20 ع/فمسطين لمبنين 5
 20 20 - ث/ الرمادي لمبنات 6

 120 60 60 المجموع الكمي

 أداتا البحث -ثالثاً 
 استخدـ الباحث اداتيف لمبحث وىما:

 مقياس قمؽ التحدث. -0
 التفاعؿ االجتماعي.مقياس  -2
 مقياس قمق التحدث : -1

مف أجؿ قياس متغير قمؽ التحدث لدى الطمبة اتبع الباحث عدد مف خطوات في بناء 
 المقياس, فضال عف استخراج الصدؽ والثبات لممقياس وىي كما يأتي :  
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تحديد مفيوـ المراد قياسو: في ضوء ما حصؿ عميو الباحث مف ادبيات سابقة   -
( لتحديد مفيـو قمؽ Christopherاس قمؽ التحدث فقد تبنى الباحث تعريؼ )حوؿ مقي

التحدث وقد عرفة بأنو " شعور شديد بالخوؼ وغير منطقي في اثناء الحديث مع الجميور 
وتجنب التفاعالت االجتماعية والحالة التي تنطوي عمى أداء الفرد في المواقؼ االجتماعية  

 ( .Christopher,2005: 12األخريف")والتقييـ السمبي لمذات أماـ 
التخطيط لممقياس: بعد اطالع الباحث عمى األدبيات والمصادر والدراسات السابقة   -

( ومقياس القاسمي 2336التي ليا عالقة بمتغير البحث والتي تتمثؿ في مقياس األشقر )
المقاييس التي (, تبيف اف 2303( ومقياس ابراىيـ والقرني )2336( ومقياس عسمية)2336)

تـ االطالع عمييا كانت لعينات مختمفة عف عينة البحث الحالي, لذا قاـ الباحث ببناء مقياس 
(, Christopherلقمؽ التحدث عمى وفؽ عينة البحث الحالي والنظرية المعرفية: نظرية )

صاغ الباحث مجموعة مف الفقرات التي تمثؿ قمؽ التحدث اماـ االخريف وبمغت عدد 
 ( بدائؿ.6( فقرة ومع كؿ فقرة)03ت)الفقرا

 وصف المقياس: -أ
( بدائؿ 6( فقرة ومع كؿ فقرة)03يتكوف مقياس قمؽ التحدث أماـ االخريف مف) 

متدرجة لإلجابة وىي) تنطبؽ عمي دائما, تنطبؽ عمي أحيانًا, تنطبؽ عمي نادرا, ال تنطبؽ 
( لمفقرات 0,2,0,6والدرجات )  ( لمفقرات االيجابية,0,2,0,6عمي ابدا ( يقابميا الدرجات )

السمبية, ويتـ الحصوؿ عمى الدرجة الكمية لممستجيب بالجمع البسيط  لدرجاتو عمى كؿ 
( ويمثؿ المجموع الكمي لدرجات فقرات 023-03الفقرات, وتراوحت درجات المقياس بيف)

 مقياس قمؽ التحدث لدى طمبة المرحمة االعدادية.
 إجراء تحميل الفقرات: -ب

مف الخطوات الميمة في إجراءات البناء واليدؼ منيا الوقوؼ عمى صالحية تعد 
 الفقرات وما تتوفر فييا مف خصائص سيكومترية ويقسـ ىذا االجراء الى عمميتيف : 

 التحميل المنطقي ) الصدق الظاىري( -*
( إف أفضؿ وسيمة لمتأكد مف صالحية الفقرات ىي قياـ عدد مف الساده Ebelذكر )

 Ebel, 1972المختصيف بتقرير صالحيتيا لقياس الصفة التي وضعت مف أجميا )  الخبراء
:556 . ) 
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( فقرة موزعة عمى أربعة بدائؿ 03وبذلؾ حدد الباحث فقرات المقياس البالغة )
وعرضت عمى السادة الخبراء والمختصيف في اإلرشاد النفسي وعمـ النفس والقياس النفسي 

بعد تحميؿ آراء الخبراء بشأف صالحية الفقرات لممقياس ومدى ( خبيرا, و 03والبالغ عددىـ )
%( فاكثر في تحديد 13مالءمتيا لقياس ما وضعت مف اجؿ قياسيا, اذا اعتمد نسبة اتفاؽ)

( لمعرفة اذا كانت الفقرات 3.36صالحية الفقرة وكذلؾ تـ استخداـ مربع كاي عند مستوى)
 دالة اـ ال وتـ االبقاء عمى جميع الفقرات.

 التحميل اإلحصائي . -*
اليدؼ مف تحميؿ فقرات المقياس ىو اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة التي تميز بيف 
األفراد الخاضعيف لمقياس, إذ إف مف الشروط الميمة لفقرات المقاييس النفسية ىو اف تتصؼ 

ة في الحالة بقوة تمييزية بيف األفراد مف ذوي الدرجات العالية واألفراد مف ذوي الدرجات الواطئ
 ( . Gronlund, 1981: 254المراد قياسيا) 

 ولمكشؼ عف التحميؿ اإلحصائي لمفقرات اتبع الباحث الخطوات االتية : 
 القوة التميزية.

القوة التمييزية لمفقرات تعني مدى قدراتيا عمى التمييز بيف األفراد الممتازيف بالصفة 
ؼ في تمؾ الصفة, حيث ييدؼ إلى استبعاد التي يقيسيا ىذا المقياس وبيف األفراد الضعا

الفقرات التي ال تميز بيف األفراد واإلبقاء عمى الفقرات التي تميز بينيـ في 
(, وقد استعمؿ الباحث أسموب المجموعتيف Anastasi& Urbana,2010: 183اإلجابات)

بعد أف طبؽ المتطرفتيف في حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس قمؽ التحدث أماـ األخريف ف
%( 26( طالبا وطالبة, وبنسبة )023المقياس عمى عينو التحميؿ اإلحصائي والبالغ عددىـ )

( 02%( مف الدرجات الدنيا وبذلؾ اصبح العدد في كؿ مجموعة ) 26مف الدرجات العميا و)
( استمارة, وفي ضوء نتائج التحميؿ 66طالبا وطالبة, فكانت استمارات المجموعتيف تساوي )

( حيث القيمة 3,36حصائي تبيف أف جميع فقرات المقياس كانت مميزة عند مستوى داللة )اإل
(  62( وعند درجة حرية)0,886التائية المحسوبة لكؿ فقرة اكبر مف القيمة الجدولية البالغة)

 وىذا يعني اف جميع الفقرات دالة أي أنيا مميزة . والجدوؿ االتي يوضح 
التميزية لفقرات مقياس قمق التحدث باستخدام المجموعتين ( يوضح القوة 2جدول)

 المتطرفتين
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القيمة التائية  المجموعة الدنيا          المجموعة العميا             ت
الوسط       المحسوبة

 الحسابي
االنحراف     

 المعياري
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
1 358259 059871 253074 058695 65332 
2 452593 1509437 251963 059240 45342 
3 354815 150421 151511 054236 45936 
4 259620 055877 250420 150212 35421 
5 355926 056365 256667 151500 45960 
6 359963 059240 155400 057510 85224 
7 450741 057808 252800 151874 55302 
8 35629 059877 350741 151832 65323 
9 45407 056938 251480 154240 95049 

10 35481 059488 250000 058320 45214 
11 35753 151459 155556 059337 55360 
12 45456 059786 255802 150471 45582 
13 55332 057338 158370 150267 65100 
14 35422 058516 250654 057338 45077 
15 35138 059490 253333 150247 55622 
16 35919 058786 255185 153049 45880 
17 35444 153322 251333 150141 65526 
18 35882 057299 155556 058473 75631 
19 35224 058179 158358 057420 65681 
20 45679 1.23316 1.3457 0.70994 3.433 
21 3.9506 152639 254074 150210 75844 
22 35703 152190 251975 151002 55209 
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القيمة التائية  المجموعة الدنيا          المجموعة العميا             ت
الوسط       المحسوبة

 الحسابي
االنحراف     

 المعياري
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
23 35679 151492 251852 150503 45636 
24 45236 057802 254444 151975 65611 
25 35880 057902 257457 059053 45771 
26 35185 059324 157001 150211 35738 
27 35259 058130 250711 057338 95138 
28 35066 056938 250044 153333 45883 
29 45296 057753 251111 059337 65731 
30 35473 056221 156333 059032 85812 

 االتساق الداخمي . 
ىو قدرة الفقرة باالتساؽ مع بقية الفقرات في أداء وضيفتيا بقياس جزء مف النطاؽ 
المعرفي الكمي لمسمة المقاسة ويستخرج مف خالؿ العالقة بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية 

 (.  Anstasi, 1988:151لممقياس)
 
 
 
 عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكمية . -

ويقصد بيا إيجاد معامؿ ارتباط بيف األداء عمى كؿ فقرة مف الفقرات واألداء عمى 
 ,Henrysoon). االختبار بأكممو وىذا األسموب يعطينا مقياسا متجانسا في فقراتو 

2012:20) 
قياس والتي تعد محؾ داخمي يمكف مف خالليا اعتمد الباحث عمى الدرجة الكمية لمم

استخراج معامالت صدؽ الفقرات, واستعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة 
االرتباطية بيف درجات أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس, وبيف درجاتيـ الكمية 
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( طالبا وطالبة عند مستوى 023عمى المقياس مف خالؿ التطبيؽ عمى حجـ العينة الكمي )
( أظيرت معامالت االرتباط جميعا أنيا ذات داللة 001( وبدرجو حرية)3.36داللة )

( والجدوؿ  3,001إحصائية عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة لمعامؿ ارتباط بيرسوف التي تساوي) 
 يوضح ذلؾ: 

(معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لمقياس قمق التحدث لدى طمبة 3جدول) 
 المرحمة االعدادية.

 معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت
1 05560   11  05383  21 05488 
2   05314   12  05347 22 05610 
3 05354   13  05420  23 05541 
4 05396  14  05549  24 05492 
5 05476  15  05365 25 05481 
6 05551  16 05377 26 05309 
7 05398 17  05519  27 05460 
8 05495  18  05399  28 05411 
9 05635   19  05409  29 05392 

10 05521   20 05398 30 05457   

 
 الخصائص السايكومترية لمقياس قمق التحدث -ج

ىي الصدؽ والثبات وقد قاـ الباحث بحسابيا عمى وفؽ الخطوات اىـ الخصائص 
 االتية:

استخرج الباحث لممقياس الحالي) قمؽ التحدث( مؤشرات الصدؽ ىما  الصدق:
 )الصدؽ الظاىري والصدؽ البناء(.

 صدؽ المقياس)الصدؽ الظاىري( -* 
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تصيف في لقد تحقؽ الصدؽ الظاىري بموافقة مجموعة مف الخبراء والمحكميف والمخ
( محكميف مف خالؿ عرض المقياس بصورتو 03مجاؿ التربية وعمـ النفس والبالغ عددىـ)

االولية عمييـ وطمب منيـ الحكـ عمى صالحية الفقرات مف حيث انتمائيا لمقياس قمؽ 
التحدث, وحدتيا في قياس الظاىرة المراد قياسيا, وابداء مالحظاتيـ مف تغيير وتعديؿ في 

ئؿ. ومف خالؿ تحميؿ آراء المحكميف, تبيف اتفاقيـ جميعا عمى صالحية الفقرات الفقرات والبدا
 (.  %16كانت نسبة الموافقة ) ( كافة ولـ تحذؼ أي فقرة وكاف03اؿ)

 صدؽ البناء -*
ىو المدى الذي عنده يعكس قياس ما بناًء افتراضيًا مثيرًا لالىتماـ, ويتساءؿ ىؿ اف 

 (.Heiman, 1999:49وفقط البناء االفتراضي المراد) المتغير الذي نقيسو يعكس فعالً 
تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ عف طريؽ تحميؿ فقرات مقياس قمؽ التحدث وايجاد القوة 
التمييزية ليا بطريقتيف: المجموعتيف المتطرفتيف, وعالقة الفقرة بالمجموع الكمي لممقياس, اذ 

 مر ذكره في اجراءات اعتماد المقياس.اظيرت النتائج االبقاء عمى الفقرات جميعيا وكما 
 ثبات االختبار.

 وجػرى استخػراج الثبات فػي البحث الحالػي بطريقتيػف ىمػا :  
 طريقة إعادة االختبار    -*
والستخػراج الثبات بيػذه الطريقػة قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينػة بمغ عػددىػػا   

( طػالبػًا وطػالبػة وبعػد  مرور )أسبوعيف( مف التطبيؽ االوؿ تػـ إعػادة تطبيؽ المقيػاس 63)
مغ عمى العينػة نفسيػا وجػرى حساب معامػؿ االرتباط بيرسوف بيف التطبيؽ األوؿ والثانػي إذ ب

 %( وىػو ثبات جيػد جػدًا .13معامػؿ الثبات )
 طريقة الفاكرونباخ   -*
( استمارة وطبقت معادلة ألفاكرونباخ إذ بمغ معامؿ  63ولتحقيؽ ذلؾ جرى اعتماد ) 

 % (  وىو معامؿ ثبػات جيػد.10ثبات المقيػاس )
 مقياس التفاعل االجتماعي: -2

بالتفاعؿ االجتماعي يمكف لمباحث أف  مف خالؿ ما تقدـ مف إطار نظري فيما يتعمؽ
يحدد بعض االعتبارات األساسية والمنطمقات النظرية لبناء مقياس البحث الحالي, إذ أف بناء 
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المقاييس النفسية يتطمب مف الباحث االعتماد عمى بعض االعتبارات األساسية والمنطمقات 
 النظرية في بناء المقياس وىي:

( في تحديد مفيوـ التفاعؿ االجتماعي  Beles, 1950االعتماد عمى نظرية )-
 وتحديد مكوناتيا التي يمكف مف خالليا تقدير مدى ما يمتمؾ األفراد منيا كميًا. 

 اإلفادة مف آراء المحكميف في بعض إجراءات بناء المقياس. -
التخطيط لممقياس: بعد اطالع الباحث عمى األدبيات والمصادر والدراسات  - 

( ومقياس 0880ليا عالقة بمتغير البحث والتي تتمثؿ في مقياس التميمي ) السابقة  التي
(, تبيف اف المقاييس 2338( ومقياس غريب والعقباوي)2336( ومقياس جميؿ)2336تميـ)

التي تـ االطالع عمييا كانت لعينات مختمفة عف عينة البحث الحالي, لذا قاـ الباحث ببناء 
 (.Beles, 1950ؽ عينة البحث الحالي ونظرية )مقياس لمتفاعؿ االجتماعي عمى وف

صاغ الباحث مجموعة مف الفقرات التي تمثؿ التفاعؿ االجتماعي وبمغت عدد  -
 ( بدائؿ.6( فقرة ومع كؿ فقرة)26الفقرات)
 وصف المقياس: -أ
( بدائؿ, وأف بدائؿ 6( فقرة ومع كؿ فقرة)26يتكوف مقياس التفاعؿ االجتماعي مف) 

(, ويتـ الحصوؿ 6, 0,2,0,6ًا, غالبًا, أحيانًا, نادرًا, أبدًا(. يقابميا الدرجات )االستجابة )دائم
عمى الدرجة الكمية لممستجيب بالجمع البسيط  لدرجاتو عمى كؿ الفقرات, وتراوحت درجات 

( ويمثؿ المجموع الكمي لدرجات فقرات مقياس التفاعؿ االجتماعي 006-26المقياس بيف)
 عدادية.لدى طمبة المرحمة اال

 إجراء تحميل الفقرات: -ب
 يتضمف ىذا االجراء عمميتيف ىما: 

 التحميل المنطقي ) الصدق الظاىري( -*
( 03عرض الباحث فقرات مقياس التفاعؿ االجتماعي بصيغتو األولية عمى )  

محكما في عمـ النفس واإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي والقياس النفسي طمب منيـ فحص 
قياس, ومدى مالءمتيا لقياس ما وضعت مف اجؿ قياسو, وكذلؾ بدائؿ اإلجابة عف فقرات الم

فقرات المقياس وأوزانيا, وما يرونو مناسبا مف تعديالت لمفقرات, وبناء عمى آرائيـ ومقترحاتيـ 
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%( فاكثر في تحديد صالحية الفقرة وكذلؾ تـ استخداـ مربع كاي عند 13اعتمد نسبة اتفاؽ)
 رفة اذا كانت الفقرات دالة اـ ال وتـ االبقاء عمى جميع الفقرات.( لمع3.36مستوى)

 التحميل اإلحصائي . -*
 تـ التحقؽ مف القوة التمييزية لفقرات المقياس ومعامالت صدقيا بطريقتيف ىما: 

 القوة التميزية)المجموعتين المتطرفتين(.
التمييزية لفقرات استعمؿ الباحث أسموب المجموعتيف المتطرفتيف في حساب القوة 

مقياس التفاعؿ االجتماعي فبعد أف طبؽ المقياس عمى عينو التحميؿ اإلحصائي والبالغ 
%( مف الدرجات 26%( مف الدرجات العميا و)26( طالبا وطالبة, وبنسبة )023عددىـ)

( طالبا وطالبة, فكانت استمارات المجموعتيف 02الدنيا وبذلؾ اصبح العدد في كؿ مجموعة ) 
( استمارة, وفي ضوء نتائج التحميؿ اإلحصائي تبيف أف جميع فقرات المقياس كانت 66ي)تساو 

( حيث القيمة التائية المحسوبة لكؿ فقرة اكبر مف القيمة 3,36مميزة عند مستوى داللة)
( وىذا يعني اف جميع الفقرات دالة أي أنيا  62( وعند درجة حرية)0,886الجدولية البالغة)

 مميزة.
 يوضح القوة التمييزية لفقرات التفاعل االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعدادية.( 4جدول)

 ت
 المجموعة الدنيا         المجموعة العميا       

القيمة التائية 
 انحراف معياري متوسط حسابي المحسوبة

متوسط 
 حسابي

 انحراف معياري

1 3555 05765 2563 15132 65189 
2 3587 05890 2538 15147 85002 
3 2599 05933 1588 05977 105024 
4 4507 15078 2565 15341 75955 
5 3598 15089 2535 15232 55411 
6 3519 05985 1594 15004 85677 
7 3508 15094 3512 05954 75870 
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 ت
 المجموعة الدنيا         المجموعة العميا       

القيمة التائية 
 انحراف معياري متوسط حسابي المحسوبة

متوسط 
 حسابي

 انحراف معياري

8 3526 15077 3507 05933 65248 
9 4506 15076 2544 15146 45900 

10 3590 15007 25007 15170 55626 
11 3510 15080 15971 15080 95422 
12 3508 05988 25023 15060 95798 
13 4501 05964 2512 15055 105088 
14 3555 15008 1598 15055 65583 
15 3599 15099 2508 15008 65997 
16 3587 05988 2503 15166 75066 
17 3569 15088 2508 15169 65442 
18 3508 05980 15944 15021 55644 
19 4503 15061 2515 15101 75470 
20 3509 05988 1594 15144 85900 
21 3581 05971 2511 15256 45819 
22 4508 15400 1578 05980 85379 
23 3588 05958 1583 15019 75991 
24 3500 05799 2500 15009 65411 
25 3590 05833 2501 15088 85007 
26 4505 05955 2525 15175 55599 
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 ت
 المجموعة الدنيا         المجموعة العميا       

القيمة التائية 
 انحراف معياري متوسط حسابي المحسوبة

متوسط 
 حسابي

 انحراف معياري

27 3566 05908 2511 15154 65677 

 االتساق الداخمي)عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكمية( .
 عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكمية . -

استعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجات أفراد 
درجاتيـ الكمية عمى المقياس مف خالؿ التطبيؽ العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس, وبيف 

( 001( وبدرجو حرية)3,36( طالبا وطالبة عند مستوى داللة)023عمى حجـ العينة الكمي)
 أظيرت معامالت االرتباط جميعا أنيا ذات داللة

( 3,001إحصائية عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة لمعامؿ ارتباط بيرسوف التي تساوي ) 
 ذلؾ: والجدوؿ  يوضح 

( يبين معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لمقياس التفاعل االجتماعي 5جدول)
 لدى طمبة المرحمة االعدادية.

 معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت
1 05542   10  05403  19 05488 
2   05414   11  05438 20 05510 
3 05431   12  05370  21 05641 
4 05396  13  05549  22 05392 
5 05375  14  05409 23 05368 
6 05511  15 05396 24 05428 
7 05428 16  05422  25 05362 
8 05321  17  05447  26 05338 
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 معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت
9 05621   18 05482 27 05426   

 الخصائص السايكومترية لمقياس التفاعل االجتماعي : -ج
: استخرج الباحث مؤشرات الصدؽ ىما )الصدؽ الظاىري والصدؽ  الصدق -1
 البناء( : 
 
 
 الصدق الظاىري. -

لقد تحقؽ الصدؽ الظاىري بموافقة مجموعة مف الخبراء والمحكميف والمختصيف في 
( محكميف مف خالؿ عرض المقياس بصورتو 03مجاؿ التربية وعمـ النفس والبالغ عددىـ)

منيـ الحكـ عمى صالحية الفقرات مف حيث انتمائيا لمقياس التفاعؿ االولية عمييـ وطمب 
االجتماعي, وحدتيا في قياس الظاىرة المراد قياسيا, وابداء مالحظاتيـ مف تغيير وتعديؿ في 
الفقرات والبدائؿ, ومف خالؿ تحميؿ آراء المحكميف تبيف اتفاقيـ جميعا عمى صالحية الفقرات 

 % (.13قرة وكاف كانت نسبة الموافقة )( كافة ولـ تحذؼ أي ف26اؿ)
 صدق البناء -

تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ عف طريؽ تحميؿ فقرات مقياس التفاعؿ االجتماعي 
وايجاد القوة التمييزية ليا بطريقتيف: المجموعتيف المتطرفتيف, وعالقة الفقرة بالمجموع الكمي 

يا وكما مر ذكره في اجراءات اعتماد لممقياس, اذ اظيرت النتائج االبقاء عمى الفقرات جميع
 المقياس.
 ثبات االختبار -2
 والتحقؽ مف ثبات المقياس الحالي فقد استخدـ الباحث الطرؽ اآلتية   
 طريقة إعادة االختبار    -*
بعد التطبيؽ األوؿ بأسبوعيف تمت إعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة نفسيا  

( طػالبػًا وطػالبػة تـ 63جات الطمبة البالغ عددىـ)واستخراج معامؿ ارتباط بيرسوف بيف در 
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%( 68اختيارىـ بطريقة عشوائية بسيطة  اتساؽ خارجي إذ بمغ معامؿ الثبات لممقياس ككؿ ) 
 وىو معامؿ جيد. 

 طريقة الفاكرونباخ   -*
تـ استخراج ثبات مقياس التفاعؿ االجتماعي بطريقة معامؿ )الفاكرونباخ ( مف عينو  
( طػالبػًا وطػالبػة تـ اختيارىـ عشوائية والتي تقيس االتساؽ 63بالغة البالغ عددىـ)الثبات ال

 %(.16الداخمي بيف فقرات المقياس وقد بمغ معامؿ الثبات بيذه الطريقة لممقياس ككؿ ) 
 رابعًا: التطبيق النيائي لكال المقياسين

عينة البحث في قضاء  بعد التأكد مف الصدؽ والثبات لكال المقياسيف تـ التطبيؽ عمى
( طالبا وطالبة, بعد أف قاـ الباحث باستبعاد افراد عينة 023الرمادي,  حيث بمغ عددىا)

التحميؿ االحصائي وتوضيح كيفية اإلجابة عمى كال المقياسيف, وبعدىا جمعت االستمارات 
ـ, حسب الجنس ليتسنى لمباحث سيولة تصحيح المقياسيف, وتحويؿ اإلجابات الى درجات خا

 ومعالجتيا إحصائيا عمى وفؽ أىداؼ البحث .
 خامسًا: الوسائل اإلحصائية 

االختبار التائي لعينة -معامؿ ارتباط بيرسوف  *-مربع كاي   النسبة المئوية *-*
 اعادة االختبار. -االختبار التائي لمجموعتيف مستقمتيف *-واحدة *

 الفصل الرابع
 أوال : عرض النتائج وتفسيرىا

ىذا الفصؿ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ومحاولة عرضيا ومناقشتيا وفقًا يتضمف 
 ألىداؼ البحث:

اليدف االول: الذي ينص عمى معرفة مستوى قمق التحدث لدى طمبة المرحمة  
 االعدادية.
لتحقيػؽ اليػدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ مقيػاس قمؽ التحدث عمى عينػة البحػث  
البػة وبعػد تصحيػح إجػابػاتيػـ حصمت عينػة البحػث عمى متػوسط ( طالبػًا وط023البالغػة)
(, ولمعػرفػة داللة الفػروؽ وعند مقارنة المتوسط 00 ,36( وانحػراؼ معياري)66 ,66حسػابي)

( أستعمػػؿ االختبػار التائػي لعينػة واحػدة إذ 66الحسابػي مع المتوسط الفرضػي لممقياس والبالغ )
( 86,0( وىػي اصغر مف القيمة الجػدوليػػة البالغػػة )3,631ػة المحسوبػة )بمغت القيمػة التائي
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( وىػذا يػدؿ أف عينػة البحث ليس لدييـ قمؽ 008( ودرجة حرية )36,3عنػد مستوى داللػة )
 تحدث. 
( المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية لمقياس 6جدول)

 قمق التحدث 

الوسط  العدد غيرالمت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة          
الداللة  التائية

0.05 
 الجدولية المحسوبة

غير  1596 05708 75 11504 75566 120 قمق التحدث
 دالة

تشير النتيجة إلػى أفَّ طمبػة االعدادية ليس لدييػـ قمػؽ تحدث, ويعػزو الباحث أسباب 
قمة شعور الطمبة بقمؽ التحدث ىي االفكار والمتغيرات والمفاىيـ الجديدة عمى المجتمع, فضاًل 
عف االنفتاح غير المسبوؽ الذي يشيده المجتمع عبر مواقع التواصؿ االجتماعي والجرأة التي 

بيا الشباب في الكالـ والحديث اماـ االخريف وفي الممبس والسموكيات االخرى, مما يعد  يشعر
انقالبًا نفسيًا واجتماعيًا عمى التقاليد والقواعد السموكية االجتماعية العامة. وعنػدمػا نػريػد أف 

ػمؽ التحدث نقػارف نتائػج ىػػذا البحػث مػع نتائػج الػدراسػات األخػػرى التػي عرضػت  مفيػوـ ق
( والتي 2308( ودراسػة )عبد المحسف ,2306نجػدىػػا قػد اختمفت مػع دراسػة)سميماف وحامد,

 اكدت نتائجيما وجود مستوى داؿ لقمػؽ التحدث. 
اليدف الثاني: التعـرف عمى الفـروق ذات الـداللــة فـي قـمق التحدث لدى طمبة 

 االعدادية تبعا 
 اناث(.-لمتغير النوع)الذكور

لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخراج المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الذكور البالغ 
( طالبة, وقد بمغ متوسط عينة 63( طالبًا, وأفراد عينة اإلناث البالغ عددىا)63عددىا )
( 66,06( وبمغ متوسط عينة اإلناث )03,00( وبانحراؼ معياري مقداره )66,08الذكور )

(. والختبار الداللة اإلحصائية تـ استخداـ االختبار التائي 8,66) وبانحراؼ معياري مقداره
( 3,36( عند مستوى داللة )3,861لعينتيف مستقمتيف, وبمغت القيمة التائية المحسوبة )

 (. وقد تبيف أنيا غير دالة إحصائيا كما مبيف في الجدوؿ االتي.001ودرجة حرية )
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إناث( عمى مقياس  -ين تبعًا لمتغير النوع )ذكور( االختبار التائي لعينتين مستقمت7جدول )
 قمق التحدث

الوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة         
الداللة  التائية

0.05 
 الجدولية المحسوبة

قمق 
 التحدث

 10511 75519 60 الذكور
 غير دالة 1596 05948

 9547 74534 60 اإلناث
النتائػج أعػػاله بػأف كؿ مف الذكور واالناث يتصفوف بمستوى مف قمؽ التحدث  وتفسػر

مماثؿ الى حد ما. إذ أظيػرت النتائػج بأنػو ال توجد فػروؽ ذات داللػػة إحصائيػػة بيػف ) الذكػػور 
واإلنػاث( يمكف لمباحث اف يعزو ذلؾ الى الظرؼ االجتماعي العراقي كونو حالة واحدة وما 

مبة المرحمة االعدادية مف ضغوط وأزمات نفسية وفقداف األمف وحالة التحدي يمر بو ط
واإلصرار عمى مواصمة الدراسة وتحقيؽ الطموح في الحصوؿ عمى الكمية التي يرغبيا وتجاوز 
األزمات جعؿ تمؾ المتغيرات مشتركة عند الذكور واالناث, لـ نعثر عمى دراسة ألجؿ 

 المقارنة.
 . ف عمى التفاعل االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعداديةاليدف الثالث: التعر 

تحقيقًا ليذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس التفاؿ االجتماعي عمى عينة مكونة مف 
وقد أظيرت نتائج التحميؿ االحصائي لمبيانات, ( طالبا وطالبة مف المرحمة االعدادية 023)

( أما المتوسط الفرضي 03,63اري بمغ )( بانحراؼ معي16,66إف المتوسط الحسابي بمغ )
( ومف أجؿ معرفة داللة الفرؽ بينيما فقد استعمؿ االختبار التائي لعينة واحدة حيث 10فبمغ )

(عند 0,86( وعند موازنتيا مع القيمة الجدولية البالغة)6,601بمغت القيمة التائية المحسوبة)
عينػة البحث لدييػـ تفاعؿ  ( وىػذا يػدؿ أف008( ودرجة حرية )3.36مستوى داللة )

 .اجتماعي
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( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية لمتغير 8جدول)
 التفاعل االجتماعي

الوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

الداللة  القيمة التائية   
 الجدولية المحسوبة 0.05

التفاعل 
 دالة 1596 55618 81 10540 85577 120 االجتماعي

مف خالؿ ما تقدـ تبيف اف المتوسط الحسابي لدرجات طالب المرحمة االعدادية عمى  
مقياس التفاعؿ االجتماعي أعمى مف المتوسط الفرضي, وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما ورد في 

االفراد وىي الخصائص المشتركة بينيـ ( حوؿ العوامؿ التي تؤثر في تفاعؿ Belesنظرية )
التي تكوف جزءًا مف الثقافة العامة التي يعيشوف فييا والثقافة الخاصة التي ينتموف الييا. 
ويمكف تفسير ذلؾ الى اف المرحمة العمرية التي يعيشونيا الطمبة تسعى الى االختالط 

, يره لمتفاعؿ االجتماعيواالندماج, فضاًل مف وجود المناخ المدرسي الذي يوفر فرصا كث
( باف افراد العينة لدييـ 2301( ودراسة)الجرافي,2306وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )احساف,
 . مستوى عاؿ مف التفاعؿ االجتماعي

اليدف الرابع: التعـرف عمى الفـروق ذات الـداللــة في التفاعل االجتماعي لدى طمبة 
 االعدادية تبعًا لمتغير 

 النوع.
ىذا اليدؼ تـ استخراج المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الذكور البالغ  لتحقيؽ

( طالبة, وقد بمغ متوسط عينة 63( طالبًا, وأفراد عينة اإلناث البالغ عددىا )63عددىا )
( 10,66( وبمغ متوسط عينة اإلناث )00,02( وبانحراؼ معياري مقداره )11,66الذكور )

(. والختبار الداللة اإلحصائية تـ استخداـ االختبار التائي 03,66وبانحراؼ معياري مقداره )
( ودرجة 3,36( عند مستوى داللة )2,26لعينتيف مستقمتيف, وبمغت القيمة التائية المحسوبة )

 (, وقد تبيف أنيا دالة إحصائيا كما مبيف في الجدوؿ االتي.001حرية )
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إناث( عمى مقياس  -لمتغير النوع )ذكور ( االختبار التائي لعينتين مستقمتين تبعاً 9جدول )
 التفاعل االجتماعي.

الوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05

التفاعل 
 االجتماعي

 11532 88565 60 الذكور
 دالة 1.96 2527

 10545 81554 60 اإلناث
تشير ىذه النتيجة الى اف متغير النوع يوثر في مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى افراد 
عينة البحث, والتي تشير الى اف الذكور أكثر تفاعاًل مف االناث, ويعزو الباحث ىذه النتيجة 
إلى طبيعة وثقافة المجتمع والبيئة التقميدية التي تسمح لمذكور بالحرية والتجربة واالطالع 

قامة العالقات االجتماعية أوسع بكثير مما تسمح بو التنشئة االجتماعية لمفتاة في المجتمع ,  وا 
ويرجع أيضًا إلى طبيعة الذكور إذ ىـ أكثر حرية في التعبير عما يجوؿ بخاطرىـ والمشاركة 
في أي نشاطات اجتماعية في المدرسة وخارجيا بعكس االناث الالتي يتخوفف أو يخجمف مف 

(التي تؤكد نتائجيا وجود 2301الجتماعية. وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة)الجرافي,المشاركات ا
 (. 2306مع دراسة)احساف,فروؽ تعود لصالح الذكور واختمفت نتائجيا 

اليدف الخامس: التعرف عمى العالقة االرتباطية بين قمق التحدث والتفاعل 
 االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعدادية:

مؿ االرتباط بيرسوف بيف مقياس قمؽ التحدث ومقياس التفاعؿ طبؽ الباحث معا
( طالبًا وطالبة, وقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط 023االجتماعي إلفراد العينة البالغ عددىا )
( وىو غير داؿ عند مقارنتو بالقيمة الحرجة 3,3668بيف قمؽ التحدث والتفاعؿ االجتماعي)

( وتـ استخداـ االختبار التائي لمحكـ عمى نوع العالقة 3,001لمعامؿ ارتباط بيرسوف البالغة)
( وتبيف عدـ وجود عالقة 001( ودرجة حرية )3.36( عند مستوى داللة )3,188وقد بمغت )

 دالة احصائيًا كما مبيف في الجدوؿ.
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( يوضح نتائج االختبار التائي لمعامل االرتباط بين قمق التحدث والتفاعل 10جدول)    
 االجتماعي.

 المتغيرات
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

معامل ارتباط 
 بيرسون

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية سوبةالمح 0.05

 120 قمق التحدث

التفاعل  غير دالة 15960 05899 050659 118
 االجتماعي

120 

يتضح مف نتائج الجدوؿ اعاله عدـ وجود عالقة دالة احصائيًا بيف قمؽ التحدث   
 والتفاعؿ االجتماعي. 

ويمكف لمباحث اف يعزو ذلؾ الى المرحمة العمرية التي تناوليا البحث وىـ طمبة 
والتحدي لمواجية الصعوبات المرحمة االعدادية وما تتصؼ بو شخصياتيـ مف التنافس 

وتحقيؽ اىداؼ في الحياة,  فضاًل عف االنفتاح الذي يشيده المجتمع عبر مواقع التواصؿ 
 االجتماعي مف دوف الخضوع الى رقابة مف االىؿ او الجيات المسؤولة.

 االستنتاجات -ثانياً 
 تبيف اف طمبة المرحمة االعدادية لدييـ قمة الشعور بقمؽ التحدث. -0
 ارتفاع مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى طمبة المرحمة االعدادية. -2
إف تأثير البيئة والظروؼ الراىنة التي يعيشيا الطمبة عمى الجانب النفسي لمطالب  -0

 تركت اثر في سموكيات بعض الطمبة.
 التوصيات: -ثالثاً 
ف توظيؼ أداة قياس قمؽ التحدث التي أعدىا الباحث لمكشؼ عف الطمبة الذي -0

 يعانوف مف قمؽ التحدث مف قبؿ المرشديف التربوييف.
اقامة الندوات لممدرسيف وكؿ مف لو اتصاؿ في المجاؿ التعميمي وذلؾ مف اجؿ  -2

وضع برامج تعميمية لتعزيز الثقة بالنفس وباآلخريف لدى الطمبة ذوي الشخصيات التي تمتاز 
 ةبالقمؽ, ألف سمة القمؽ ككؿ تتأثر بالتنشئة االجتماعي
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ضرورة تفعيؿ دور المرشدوف والمرشدات التربويوف الستعماؿ اساليب ارشادية  -0
 لتعميـ الطمبة ميارات التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي.

 المقترحات -رابعاً 
 إجراء دراسة عالقة  بيف مفيـو قمؽ التحدث ومفاىيـ آخري  .-0
فرادًا مف شرائح إجراء بحوث مشابية لمدراسة الحالية عمى عينات أخرى تضـ أ -2

 اجتماعية متباينة. 
إجراء دراسات تتناوؿ اثر التنشئة االجتماعية واألسرية في تعزيز قمؽ التحدث  -0

 أماـ األخريف لدى الطمبة. 
 قائمة المصادر

, دار الميسرة 0, طسيكولوجية التنشئة االجتماعية(: 0881ابو جادو, صالح محمد عمي ) -0
 عماف.والطباعة, لمنشر والتوزيع 

التفاعل االجتماعي وعالقتو بالحساسية االنفعالية والقمق (: 2306احساف, افاؽ باسـ ) -2
, اطروحة دكتوراه, كمية التربية لمعمـو الصرفة)ابف الييثـ (, جامعة االخالقي عند طمبة الجامعة

 بغداد.
نشر والتوزيع, , مكتبة دار الثقافة لم0, طعمم النفس االجتماعي(: 2336بني جابر, جودت ) -0

 عماف.
, 0, طالصحة النفسية مفاىيم نظرية واسس تطبيقية (:2300التميمي, محمود كاظـ محمود)  -6

 دار الصفاء لمنشر والتوزيع, عماف.
الشفقة بالذات وعالقتيا بالتفاعل االجتماعي لدى طمبة (: 2301الجرفي, جواد نعمة كاطع) -6

 كمية التربية, الجامعة المستنصرية.رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة, 
اثر التربية العممية في خفض القمق االجتماعي (: 2338الخفاجي, زينب والشناوي, زينب ) -6

 , مجمة الجمعية العراقية لمعمـو التربوية والنفسية, العدد التاسع والستوف. لدى طمبة جامعة البصرة
 , عالـ الكتب , القاىرة .6, طالجتماعيعمم النفس ا(: 0816زىراف, حامد عبد السالـ ) -6
الخجل االجتماعي وعالقتو بأساليب المعاممة (: 2303السبعاوي, فضيمة عرفات محمد)  -1

 دار الضياء, عماف.الوالدية, 
بناء برنامج ارشادي في خفض قمق (: 2306سميماف, عبداهلل عصاـ وحامد, قصي حميد) -8

 .2306( كانوف الثاني,21مجمة اداد الفراىيدي, العدد) التحدث لدى طمبة المرحمة االعدادية,
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, دار صفاء لمنشر 0, طالتنشئة االجتماعية لمطفل(: 2330الشناوي, محمد حسف واخروف ) -03
 والتوزيع, عماف.

 دار الوفاء, االسكندرية. العالج النفسي المعرفي,(: 2336عبد العظيـ, طو) -00
انفعالي في خفض قمق  -ر برنامج ارشادي عقالنياث(: 2308عبد المحسف, حنيف صالح) -02

رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, التحدث امام االخريات لدى طمبة المرحمة االعدادية, 
 الجامعة المستنصرية.

, مكتبة االنجمو 0, طاالضطرابات النفسية والعقمية والسموكية(: 2336غانـ, محمد حسف) -00
 مصرية, القاىرة.   

, دار الميسرة لمنشر والتوزيع عمم النفس االجتماعي(: 2330وحيد, احمد عبد المطيؼ ) -06
 والطباعة, عماف. 

(, 6(والمعدؿ برقـ )0866( لسنة) 2, رقـ )نظام المدارس الثانوية(: 0810وزارة التربية) -06
 بغداد, العراؽ.
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