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عينة من لدى  امام الجمهور التحدث  الخوف منمستوى خفض في  برنامجين إرشاديينفاعلية 

 طلبة جامعة نزوى

 عبدالفتاح الخواجه
 مان سلطنة ع   -جامعة نزوى -قسم التربية والدراسات االنسانية -استاذ مساعد

ddrabed@unizwa.edu.om 

 :امللخص
عينة من طلبة  لدىمستوى الخوف من التحدث امام الجمهور في خفض  برنامجين ارشاديين الكشف عن فعاليةهدفت هذه الدراسة إلى  

, تكونت كل مجموعة ومجموعة ضابطة تينتجريبي مجموعتين ثالث مجموعات؛ ( طالبا, قسمت عشوائيا إلى45عينة الدراسة من ). تألفت جامعة نزوى

ة يالتجريباملجموعة  تلقتفي حين , االسترخاء أساليبالذي يستند إلى  الجمعي اإلرشادلبرنامج  املجموعة التجريبية االولى, حيث خضعت طالبا (15من )

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث . (REBTاالتجاه العقالني االنفعالي السلوكي) _استنادا لنظرية إليسالتدريب على التفكير العقالني الثانية 

 (, وبناء على درجات الطلبة على هذا املقياس ورغبتهمHook, Smith, & Valentiner, 2008( التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث)PRCS-12)مقياس

لهما أثر , والتفكير العقالني, االسترخاءأساليب الدراسة أن كال من التدريب على أظهرت نتائج   املشاركة في البرامج االرشادية, تم اختيار عينة الدراسة.

من البرنامجين؛ أي ولم تختلف فاعلية أي . ( =0.05) في خفض مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور, وكانت الفروق ذات داللة احصائية كبير 

شكل دال لم توجد بينهما فروق ذات داللة احصائية. كما اظهرت نتائج الدراسة استمرار فعالية كل من البرنامجين االرشاديين في قياس املتابعة وب

 احصائيا.

   الجامعات.طلبة , االسترخاءأساليب , التفكير العقالني  ,الخوف من التحدث امام الجمهور :  الكلمات املفتاحية

 :دقدمةامل
املؤسسات في تأثيره السلبي منتشر بشكل كبير ويتجلى , كما أنه من التحدث أمام الجمهور لديهم الخوف من الناس  %77 هناك نحو من

استخدام الرعاية في زيادة كما انه يشكل , لدى العاملين املنهيفي املجال الضعف أيضا , و لدى الطلبةمن خالل انخفاض التحصيل العلمي  العلمية

 social anxiety disorderاضطراب القلق االجتماعي أحد أشكال على أنه  هعادة ما يتم تشخيصمن التحدث أمام الجمهور الخوف و الصحية, 

(SAD ,) 2019 ,  اضطراب القلق االجتماعي تؤكد الدراسات الحديثة أن الخوف من التحدث أمام الجمهور هو سمة متكررة منوAldenGlazier & ( 

ا, على أن و   ,( ا وإن لم يكن قاطعا  كبيرا
ا

ا وليس مجرد شكل ثانوي من الخوف من التحدث أمام الجمهور يبدو أن هناك دليال ا محددا ا فرعيا قد يكون نوعا

       .(SADاضطراب القلق االجتماعي)أشكال 

(, Worryعلى شكل قلق زائد وانشغال قلقي ) الخوف االجتماعي ( تظهر أعراضDSM-IVوبحسب الدليل التشخيص ي النسخة الرابعة )

أشهر على األقل, ويدور حول عدد من الحوادث أو األنشطة مثل اإلنجاز, حيث  6وتوقع توجس ي يحدث عند الفرد في معظم الوقت, ويستمر ملدة 

 (.  (American Psychiatric Association, 1994يواجه الفرد صعوبة في السيطرة على االنشغال القلقي 

نوع عام من القلق أنه والتي تبين  ؛االجتماعية حول طبيعة هذه املخاوف مقترحات( DSM)الخامس أضيفت الى الدليل التشخيص ي كما 

الذين يواجهون اد األفر (, والذي يتضمن Performance Anxiety, ومن بينها املعاناة من قلق األداء)أنواع أخرى هذا القلق  وتندرج تحتاالجتماعي, 

خرين, والتواجد آثناء الفعاليات االجتماعية املختلفة كالذهاب الى الحفالت, والبدء بمحادثة مع أصعوبات التكلم أو صعوبات الكتابة واإللقاء 

 (.,Hofmann & Barlow,   American Psychiatric Association ;2013  2002) والتحدث في االجتماعات

 أيالذي يمكن ان يحصل عند املعتدل ( ليس هو التوتر الطبيعي Public Speaking Fear)أمام الحشد أو الجمهور التحدث  خوفان 

, وبما يتضمنه من بشكل ال عقالني املضخمو ( املزعج للفرد بسبب الخوف غير املبرر Anxiety)فرد قبل بدء الحديث أمام االخرين, ولكنه نوع من القلق

بالرغم  والسليم الواضحالقدرة على التفكير  مما يتسبب بصعوبة, واللوم الذاتيالعصبية والعجز مظاهر , و على التركيز وفقدان السيطرة الهلعمشاعر 

http://www.refaad.com/
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الخوف هذا ( ِإلى أن Rosenthal, 2009نثال )يروس كما نتبين بحسب(, Tran, 2016)الكافي عند الطالب على ما يريد تقديمه وعرضه اإلعدادمن 

 ., ويخفض االستمتاع بجودة الحياةفي كثيٍر من األحيان ِإلى الحيلولة دون مزاولة الفرد لحياته بشكل طبيعي يتسبب

وعلى املستوى السريري, تؤكد الدراسات الحديثة أن قلق الخطابة)الخوف من التحدث أمام الجمهور( أمر قابل للعالج واملساعدة من 

بأساليبه املختلفة كبيئات الواقع االفتراض ي)استخدام الخيال(, وتدريبات التعرض  االسترخاءخالل البرامج العالجية املعرفية املختلفة, واستخدام 

 (.   Osborn, Osborn, & Osborn, 2009ماهير املسجلة على أشرطة الفيديو)للج

عدم )الخوف والهلع( أي قد يخفف بشكل كبير من التفكير العقالني أن التدريب على ( (Goldfarb, 2009تفيد العديد من الدراسات كما 

املرتفع للخوف من  األثر االسترخاءوخاصة التدريب على أساليب السلوكي  يعزز العالج املعرفي كما. أمام الجمهور  أداء خطاب األفرادأثناء الراحة 

 لدى بعض األفراد.التحدث أمام الجمهور 

تقنية معرفية أسلوب و هو  (Benson)لدى بنسون  االسترخاء أسلوبأن ( Process Theory-Multi)تتوقع نظرية العمليات املتعددة و 

(Relaxation ProcedureBenson’s ) ا على االنتباه يعد التنفس  حيثاألنشطة املعرفية من خالل تنظيم التنفس. بالتحكم  في, ألنه يركز أساسا

 نايياملتقديم واملرشدين لتكمن أهمية هذا في رغبة املمارسين و  ,القلق الجسدي أعراضالتي تؤثر في و اإليقاعي أحد أساليب التقنيات الجسدية 

على و  املصاحبة للخوف من التحدث أمام اآلخرين؛عراض األ تتوافق بشكل أفضل مع لكي  ,(Based-Evidence)األدلة قائمة علىاملساعدة العالجية ال

 العميلعلى أساس جسدي, في حين أن  االسترخاء يتم تدريبه على أساليبالقلق الجسدي, فيمكن أن  خفضيحتاج إلى  العميلسبيل املثال, إذا كان 

& Parsa Yekta, Sadeghian, Taghavi )املعرفية األساليب يمكن إرشاده إلى استخدام ف, لديه القلق املعرفي مستوى من  يخفضيفضل أن الذي 

).Mehran, 2017) 

والتي تمده بالطاقة والحيوية, وهذه الطاقة تعتمد  ؛العضالت وراحة الجسم هدوءإلى يحتاج الفرد الذي يعاني من خوف التحدث و كما 

 كبيرا على توفر
ا
ة التنفس تساعد على التوتر االسترخاءمن خالل  كسجين الالزماأل اعتمادا

ّ
 التركيز وان تدريب الفرد على والقلق, والتنفس العميق, فقل

 من التركيز على الخوف  االسترخاءعلى 
ا
 ,(Public Speaking Fearلديه ) الخوف من التحدث أمام الجمهور فض خيساعده في فإن هذا القلق, و بدال

 .(Osborn, Osborn, & Osborn, 2009)بشكل عام (speaking anxiety)الكالمكما يساعده ايضا في خفض قلق 

 a)واألعمال الشفوية مطالب بان يقوم بعرض وتقديم بعض الواجبات وخالل دراسته للمساقات الدراسية املختلفة والطالب الجامعي 

public presentation )الخوف من التحدث أمام الجمهور ويعتبر مام االستاذ والطلبة, أ (Public speaking fear منتشرا بشكل كبير عند طلبة )

األكاديمي, في األداء  الديه انخفاض يسبب مما قد املواقف التي تستثير لديه القلق, الخوف من التحدث أمام الجمهور , ويتجنب الفرد ذو الجامعات

, وخالل مواقف (Social performance)لديه  االجتماعيفي األداء انخفاض داخل جامعته, مما يسهم ايضا  ناهيك عن تجنبه أي تفاعل اجتماعي

وقد أكدت  .(Osborn, Osborn, & Osborn, 2009) (Distress)(, وايضا الضيق واالنزعاج Stress) التجنب التي يسلكها يشعر بالقلق والضغط

رتفع القلق االسلبي على جوانب كثيرة لدى الفرد ومن بينها ايضا تقدير الذات, فكلما  هأثر  هأهمية القلق كمتغير ل ) (Zoccolillo,1992دراسة زوكولو 

 . هنقص تقدير الفرد لذات

 ةقبل التجربو  ,ي وعلى مستوى الخيال فقطتوقعق القلال كما ان لدى بعض الطلبة الذين لديهم خوف التحدث أمام الجمهور نوع من

نهم إاالستجابات وردود الفعل املسبقة ف من, وبالرغم من أن األفراِد بهذه األنواع األيام أو األسابيع السابقة كأن يحدث توتر في, ة أمام الجمهور الفعلي

دهم عاجزون عن فعل ما يسعفهم بدون مساعدِة ارشادية متخصصة, بهدف غير معقول, وتجو  مبالغ فيههم هذا فخو  نيعترفون في أغلب األحيان بأ

 .(2011الخواجه, ) تهذه الحاال مثل في الالتكيفية هم دحداث تغيير في ردو إ

افوَن التحدث امام الجمهوِر يخ(. واألفراد الذين social phobia)االجتماعيالخوِف  منالخوف من التحدث والتقديم شكال مشتركا  ويعتبر

وان التقدم في مهنِتهم وارتقائهم الوظيفي أصبح مغلقا, ويشعرون بالِضيِق الشخص ِي الكبيِر, وكذلك اإلحباط والكآبة.  ةإختياراَتهم محدود ن جدو يْد ق

قّصرو  قدوهؤالء األفراِد  الم في أغلب األحيان اثناء تواجدهم في الفصول ا ني 
َ
لدراسية. وفي الحاالِت األكثِر في عملهم الجامعي بسبب القلِق, وَيتجّنبوَن الك

َواَجَهة املواقف املخيفة, خاصة وان مناقشة التقارير دحدة, فَق   ِمْن م 
ا
ركوَن الجامعة بدال

ْ
درجِة الطالب النهائيِة في املساق  منالشفهيِة تشكل نسبة  َيت

 ((Beatty & Friedland, 1990 الدراس ي

يشعر الفرد بخطر يهدده يؤدي الى ارتباك وتوتر انفعالي واضطرابات فسيولوجية, وهو يعتبر القلق حالة نفسية تحدث عندما بشكل عام و 

النفس ي  القلق هذا ويشكل(. Everson, Tobias, Hartman & Gourgey. 1993من العوامل املؤثرة في التحصيل الدراس ي سواء كان إيجابا أو سلبا )

(Anxietyاملرتبة األولى في االنتشار بين ) لنفسية,األمراض ا  

يشكل  خاصة وأنه ؛ملواجهة تحديات القلق بشكل عام التي حاولت الدراسات استقصاء فاعليتهامن التكنيكات واألساليب  االسترخاءويعد 

كما أن  حالة خالية من التوتر تتوقف فيها الصراعات الداخلية, وكذلك مشاعر القلق والغضب والخوف واالنزعاج وتنتشر فيها حالة من الهدوء.

التنفس البطني  من خاللالضغوط والغضب وحاالت اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط الحركي , بيستخدم في خفض التوترات املرتبطة  االسترخاء
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 وكل ,جميع مناطق الجسم االسترخاءويتضمن  ,العميق كرد فعل إلنذار الجسم وزيادة تركيز املعلومات األساسية أثناء املواقف الضاغطة
ا
ما كان عميقا

 من األساليب املضادة لالنفعاالت السلبية
ا
 ناجحا

ا
 كان أسلوبا

ا
 (.Pearson, Child, & Kahl, 2006) ومركزا

وهذا  ,موعد التقديم والعرض لديه اقترابعند  الطالبا همن املشكالت التي يواجهيعد  الخوف من التحدث أمام الجمهور عليه فإن و 

الذي سوف يقدمه الطالب في ذاك الوقت, وقد يكون مثل هذا القلق عاديا ومصدر  موقف العرض والتقديمعبارة عن ردود فعل انفعالية حيال  القلق

ة مما يؤدي الى ظهور كثيرا من املشاعر السلبي ,إال انه إذا تعدى الحد الطبيعي فانه ينعكس على الطالب باالرتباك والخوف ,تحفيز وتشجيع للطالب

وعند طلبة الجامعات فان  ,(Glazier & Alden, 2019)عن املوعد كالغياب او االنسحاب ؛يرافقها بعض التأثيرات الجانبية النفسية والجسمية

بشكل النفسية ا للطلبة, نظرا لتأثيره السلبي في أداءاتهم االكاديمية, كما يؤثر على صحتهم  يذاءإيمكن ان يكون أكثر  الخوف من التحدث أمام الجمهور 

في حياتهم الجامعية, وهذا قد يؤدي الى مشكالت  يطورون توافقا سلبياربما  الخوفهذا عام. وان الطلبة الذين يعانون من مستويات مرتفعة من 

 (.Taylor, & Deanne, 2002الى انسحاب الطالب من الجامعة) باإلضافةنفسية اخرى, 

 Relaxation)االسترخاءأساليب ؛ هاومن الخوف من التحدث أمام الجمهور  خفض فياتباع أساليب متعددة تساعد الطالب يمكن و 

techniques مما يسهم في خفض التوتر األعصابو استرخاء العضالت (, والتي تساعد في (Powell, & Enright, 1990).  هو شعور الفرد  االسترخاءو

أساليب , من خالل باالستقرار النفس ي والهدوء, وهو عكس التوتر او القلق او الخوف, ويكون ذلك عن طريق إرخاء عضالت وأعصاب الجسم تماما

او القراءة او املشاهدة الهادئة, او من خالل  (Relaxation in Hypnosisااليحائي) او التأمل (Deep Breathing Techniques) ةالتنفس العميق

 ,Smith)الكهربائي االسترخاءكرس ي  وهو االسترخاءب, او باستخدام جهاز خاص ( Muscle Relaxation Exercise) العضلي االسترخاءممارسة 

Arnkoff, & Wright, 1990) بهذا  االسترخاءو التوقف الكامل لكل االنقباضات والتقلصات العضلية املصاحبة للتوتر,  بأنه االسترخاء. كما يعرف

ال يكف عن املعنى يختلف عن الهدوء الظاهري أو حتى النوم, ألنه ليس من النادر أن تجد شخصا ما يرقد على أريكته أو السرير لساعات معدودة لكنه, 

أو الحركي؛ كعدم االستقرار والحركة املستمرة, وامتالء الذهن باألفكار والصراعات والتشتت  إبداء العالمات الدالة عن االضطراب العضوي 

 .(Braith, McCullough, & Bush, 1988)الذهني

عند الفرد,  ي الى خفض السلوك التوتر  (, Relaxation Techniques) االسترخاءتكنيكات , او ما يعرف بـ االسترخاءأساليب  تهدفو 

ْن ( لدى الفرد هي Relaxation response)سترخائيةاال وان االستجابة  وبالتالي خفض القلق عند الفرد,
َ
ساعد الفرد في أ و إجراء ي 

َ
أّي تقنية)اسلوب( أ

, ولكن بدون تلقي (Adeola, 1987 )عند الفرد (Anxiety response)مكان استجابة القلق االسترخاءيصبَح مسترخي, وهذا يعني ان تحل استجابة 

وهناك تكنيكات استرخائية   ,الخوف من التحدث أمام الجمهور املناسب للتعامل مع  االسترخاءال يمكن ان تحصل على  االسترخاءتدريب مناسب على 

َرة  Long-term relaxationوهناك الطويلة االمد) (relaxation Short-termتعرف بالقصيرة األمِد )
َ
ساعد  الفرد على الَسْيط

 
 االنفعالية(والتي ت

 (.Sharma, 2002)املعرفية الجسمية وبالتالي تخفض القلق

واملدرب  املوجهعلى ان يقوم املعالج النفس ي بدور ( Relaxation Techniques) االسترخاءأساليب الجمعي في مجال  اإلرشادوتستند برامج 

 من خالل التدريب على ممارسة, التجريبية األولىعينة العلى األول الجمعي  اإلرشادتحقيقه من خالل برنامج إلى الدراسة  رمتوهذا ما للمسترشد, 

الطالب  من خالل تلقي ,الخوف من التحدث أمام الجمهور خفض السلوك التوتري الناتج عن  أي ,(Relaxation Techniques) االسترخاء أساليب

 وبالتالي خفض القلق لديه.  ,االسترخاءناسب على املتدريب ال

 ,David, Cotet, Matu, Mogoase, & Stefan) ( بحسب نظرية ألبرت إليسREBTالعالج العقالني االنفعالي السلوكي) كذلك ويعد

والعالج النفس ي في كثير من حالت الخوف والقلق التي يعاني منها  لإلرشاد(, واحدا من أهم املنايي النظرية والتطبيقية التي يلجأ اليها املمارسون 2017

يير سلوكيات البعض؛ ومن خالل أساليب النظرية في تفنيد األفكار واملعتقدات الالعقالنية التي تسهم بشكل كبير في اضطرابهم, كما يمكن من خاللها تغ

غير املنطقية التي تشربوها من خالل عمليات التنشئة االجتماعية األولى, ومن ثم  األفراد من خالل مواجهة مخاوفهم, ومعتقداتهم وقيمهم ومواقفهم

(. ومن افتراضات العالج هنا تعديل مواقفنا, ومعتقداتنا التي تؤثر في الطريقة التي نفكر بها في Corey, 2013إقناعهم بتبني عملية فكرية عقالنية )

. ومثال على ذلك؛ إرادتنا بأن نكون (Alkhawaja, 2014)نا بشكل مباشر على ما نشعر به ونتصرف بهمن حول لألحداثاألحداث واملعاني التي نعطيها 

ا بالحصول على م ا على دراية وتعليم جيد؛ نريد عمل جيد وبأجر جيد, ونحن نريد أن نستمتع وقت فراغنا, وبالطبع ال تسمح لنا الحياة دائما ا نريد؛ وغالبا

في أن نكون سعداء, وعندما يتم حظر أهدافنا, يمكننا االستجابة بطرق صحية ومفيدة, أو يمكننا الرد بطرق غير صحية  ما يتم إحباط هدفنا املتمثل

إن ردة فعلنا على حظر أهدافنا )أو حتى احتمال حظرها( تحددها معتقداتنا, وإذا كانت معتقداتنا عقالنية فإن تصرفاتنا وردود أفعالنا تكيفية, وغير 

سوء  يركزون علىالذين  لدى الطالبة, وبالتالي فإن الحاجة إلى معالجة املخاوف غير املنطقية الناتجة عن معتقدات غير عقالنية ستكون عقالني

 . (Terjesen, & Kurasaki, 2009)التقديم والعرضالتصرف في 



 عبد الفتاح اخلواجه                                           فاعلية برناجمني إرشاديني يف خفض مستوى اخلوف من التحدث امام اجلمهور لدى عينة من طلبة جامعة نزوى 

 2019 -1, العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 113 

 

 االسترخاء( دراسة هدفت الستقصاء أثر برنامج في Crocker & Grozelle, 1991وفي مجال الدراسات السابقة أجرى كروكير و جروزيلي )

كان فعاال في خفض درجات  االسترخاءطالبا جامعيا. اظهرت النتائج ان اسلوب  58العضلي وتمارين التنفس في خفض مستوى القلق على عينة من 

 القلق عند الطلبة.

, على عينة القلقفي خفض  اإلنفعاليفاعلية العالج العقالني هدفت الستقصاء دراسة  ((Egbochuku, 2008 إقبوشيوكوأجرى كما 

التائج فعالية  أظهرتبمعدل جلستين اسبوعيا. و و (دقيقة, 30( جلسة تدريبية مدة كل منها)12) لـ في نيجيريا, خضعت طالبا وطالبة(80قصدية عددها)

 لدى الطالب والطالبات.قلق الفي خفض  اإلنفعاليالعالج العقالني 

في خفض  االسترخاء أساليببعض فعالية استخدام  هدفت الستقصاء  (Gorini & Riva, 2008)وفي دراسة قامت بها قوريني و ريفا 

(, قسمت الى ثالث مجموعات متساوية احدها GADالعام )( فردا مصنفين على انهم يعانون من القلق 75من )القلق لدى عينة من الطلبة مكونة 

 في خفض القلق العام. االسترخاء أساليبالنتائج فعالية  أظهرت, االسترخاءمتعددة في  أساليبضابطة, حيث تم تدريب املجموعتين التجريبيتين على 

العرض, تبين  الخوف منخفض  ( دراسة تضمنت مراجعة سابقة لالساليب املستخدمة في,Goldfarb 2009وقد اجرى جولدفارب)    

(. وخالل دراسته التجريبية Cognitive Behavioral Therapy( )CBTاملعرفي) السلوكي خاللها وفرة في الدراسات التي استخدمت اساليب العالج

طالبا في جامعة  45على عينة من مام االخرين أالناش يء عن حالة التكلم  الخوفاستخدم نموذج اعادة البناء املعرفي وتقييم مدى فعاليته في خفض 

(Hofstra University.واظهرت النتائج فعالية اسلوب اعادة البناء املعرفي في خفض القلق .) 

العالج العقالني االنفعالي السلوكي مع أسلوب التدريب على  هدفت للمقارنة بينتجريبية ( دراسة 2012,شاهين و جرادات)كما أجرى 

 15طالبا, تم تقسيمها الى ثالث مجموعات؛ تجريبين وضابطة في كل منها  45معالجة الرهاب االجتماعي, على عينة مكونة من املهارات االجتماعية في 

فاعلية أي من  طالبا, وأظهرت نتائجها فاعلية العالج العقالني االنفعالي والتدريب على املهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي, ولم تختلف

 بين.االسلو 

( دراسة هدفت الى قياس أثر برنامج تدريبي جمعي في خفض قلق الحديث أمام اآلخرين لدى طالب الحلقة 2012 ,مقداد واليامي)وأجرى 

طالبا( وضابطة  20) طالبا. قسمت إلى مجموعتين تجرييية 40الثالثة إعدادي بمدرسة عسكر اإلعدادية في مملكة البحرين, على عينة بلغ عدد أفرادها 

آلخرين طالبا(. طبق على املجموعة التجريبية برنامج خفض قلق الحديث أمام اآلخرين. أظهرت نتائجها فعالية البرنامج في خفض قلق الحديث أمام ا 20)

 لدى الطالب الحلقة الثالثة . 

Sajadi, Goudarzi, Khosravi, Farmahini-د )قام بها كل من سجادي وقودايزي وكوسرافي وفارماهيني و محمتجريبية وفي دراسة 

& Mohammadbeig, (2017, Farahani على عينة مكونة من )مع  االسترخاء في مستوى الفاعلية بين أسلوبمقارنة لالهند, هدفت ل فيممرضة  72

 فاعلية نتائج الدراسة, وأظهرت التي تلقتا التدريب في التأثير على خفض درجة القلق لدى أفراد العينتين التجريبيتين تقليل الحساسية التدريجيأسلوب 

 وتحقيق الراحة النفسية للمشاركات بالبرنامجين. ,القلقدرجة في خفض و أسلوب تقليل الحساسية التدريجي(  االسترخاء)أسلوب كل من األسلوبين 

( دراسة نوعية هدفت Nordgreen, 2019Ebrahimi, Pallesen, Kenter & ,)دقرينإبراهيمي و باليسن و كنتر و نور كما أجرى كل من 

 أجريت على التي , و (Fear of Public Speaking)دراسة حول التدخالت العالجية للخوف من التقديم أمام الجمهور  30ما مجموعه مراجعة  الى

شبكة العلوم, ومكتبة للحصول عليها  استخدامالتي و والنتائج لكل من هذه الدراسات في املنهجية واإلجراءات من خالل البحث و  ؛مشاركا 1355

نتائج بعض حيث أظهرت السلوكية.  يضاوأالتدخالت املعرفية  فاعلية منالتحقيق  تمحيث , (Web of Science, and Cochrane Library)كوكرين

إلى مقاييس التقرير بعض الدراسات وقد استندت . املستخدمة فيها األطر النظرية كل من تأثيراختالف  ناتج عنالدراسة النوعية عدم وجود فروق هذه 

يتراوح ما بين للتدخالت النفسية معدل التحسن كان  في حين. فاعلية كل منهاستقصاء ال  النتائج الفسيولوجية والسلوكيةمع أكبر مقارنة بشكل الذاتي 

واصل  حيثللتدخالت املعرفية والسلوكية,  أكبرتأثير  دراسات أكدت تم العثور علىكما على اضطراب القلق االجتماعي املعمم .  (إلى معتدل قليلتأثير )

 املرض ى التحسن بعد إنهاء العالج. 

الخدمات االرشادية التي تستند الى العالج هدف الستقصاء ( Widodo, & Binjai, 2019)ويدودو و بنجاي دراسة وأجرى كل من 

ذات تصميم الشعور بالقلق على عينة من طالب املدارس العليا في شمال سومطرة, وكانت الدراسة  عدم العقالني االنفعالي السلوكي في تحسين

كما أظهرها  كل عضو في املجموعة مختلفة ايواجهه التي درجات القلقكان حيث  ,(The One Group Pretest-Posttestاملجموعة التجريبية الواحدة)

وأظهرت بعض النتائج للدراسة في القياس البعدي بعد املعالجة قلق؛ عالية ومتوسطة ومنخفضة. الثالث فئات من  وكانت هناك, القياس القبلي

فاعلية العالج العقالني االنفعالي السلوكي كما أظهرت , من املجموعة التجريبيةكل عضو ل التجريبية انخفاضا في درجات القلق وبصورة مختلفة

(REBT.) 
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ترمي الى مقارنة فاعلية العالج تناولت التدخالت العالجية التجريبية التي  قدقليلة دراسات عربية هناك أن  مما تقدم؛يتضح عليه فإنه و    

جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على فاعلية كل منهما في خفض  ومن هنا, في معالجة الخوف من التحدث أمام الجمهور  االسترخاءب العقالني السلوكي

 الجمهور لدى فئة الطلبة الجامعيين.مستوى الخوف من التحدث أمام 

  :مشكلة الدراسة
دث أمام االخرين, حالتبالخوف من الباحث ان هناك العديد من الطلبة يتوترون ويظهرون بعض املشاعر السلبية املرتبطة الحظ 

اإلعفاء من هذه املهمة, أو الغياب عن وأحيانا اضطرارهم لطلب , العرض والتقديم ملوضوعاتهم الدراسية أثناء املحاضرات الجامعيةوخاصة عند 

  .املحاضرات التي يتوجب عليهم خاللها تقديم عرض شفوي أمام زمالئهم في املحاضرة

مام الجمهور أحد املشكالت النفسية املنتشرة عامليا وبين طلبة الجامعات على الخصوص, وكثير منهم أ كما يعد الخوف من التحدث

, وإن تدريبه ومساعدته نفسيا, دة ومعطلة لتفاعله األكاديمي, مما يؤثر على دوره في الجامعة وتطلعاته املستقبليةيشكو من أعراضه؛ فقد تكون شدي

وعليه  .(Ireland, 2018)وتنمية مهاراته التكيفية للتعامل مع القلق والخوف من التحدث, ربما يساهم في تحسين مهاراته للتعامل مع مثل هذه املواقف

 الى االسترخاءأساليب  التدريب علىأيضا و  السلوكي االنفعالي: هل يؤدي التدريب على التفكير العقالني اآلتيبالسؤال الرئيس تتمثل  لدراسةفإن مشكلة ا

 ؟في جامعة نزوىالذكور عينة من الطالب لدى  الخوف من التحدث أمام الجمهور خفض مستوى 

   :أهداف الدراسة
, والثاني )التدريب (االسترخاءأساليب التدريب على ) األول  ؛الجمعي مجين في االرشادناعلى بر  التدريبتهدف هذا الدراسة استقصاء اثر 

 لخفض, في جامعة نزوىالذكور عينة من الطالب لدى  (Corey, 2013على التفكير العقالني( وفقا لنظرية العالج العقالني االنفعالي لـ ألبرت إليس)

التي يمكن ان تسهم في مساعدة طالب الجامعات  املالحظاتاقتراح بعض التوصيات و كما ترمي الى لديهم.  الجمهور  الخوف من التحدث أماممستويات 

 . الخوف من التحدث أمام الجمهور في مجال خفض 

 :فروض الدراسة
 :اآلتيةض و تحاول الدراسة الحالية اختبار الفر 

(  بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي α ≤  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى:

وبين  االسترخاءللثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب 

 لضابطة التي لم تخضع للبرنامج على القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية األولى.أفراد املجموعة ا

( بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي α ≤  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية:

ور بين أفراد املجموعة التجريبية الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني وبين للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمه

 أفراد املجموعة الضابطة التي لم تخضع للبرنامج على القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية الثانية.

( بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي α ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة:

وبين  االسترخاءللثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب 

قرير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام أفراد املجموعة الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني على مقياس  الت

 الجمهور على القياس البعدي.

( بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي α ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الرابعة:

لوب للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أس

فكير العقالني وبين متوسطات درجات أفراد املجموعة الضابطة على وبين متوسطات درجات أفراد املجموعة الثانية املطبق عليها برنامج الت االسترخاء

 مقياس  التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور على قياس املتابعة.

 :أهميـة الدراسـة
يعتبر واحدا  (Public Speaking Fearالخوف من التحدث أمام الجمهور)تبرز أهمية الدراسة من خالل عدة اعتبارات اولها؛ وهو ان 

 الجامعيةأهمية املرحلة , و (Richmond & McCroskey, 1995)ر مولدات القلق عند الناس بشكل عام وعند طلبة الجامعات بشكل خاصمن اكث

التحدث  الخوف منكونها تتناول مفهوم ا تهكما تنبثق أهمي .املختلفةبوجود التحديات والتي تتميز  االعداد العلمي املتقدم,لعينة الدراسة وهي مرحلة 
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كما تبرز أهمية  .جراء ذلك الدراس ي واملعاناة النفسية الضعفعند فئة الطلبة الجامعيين, وما يمثله من تحدي ربما يتسبب في أمام الجمهور والتقديم 

ناسبة من املتكيفيه الهارات املب هم, وتزويدهذا الخوفلديهم  ممن ,املقدمة لطلبة الجامعة ةالنفسي يةاإلرشادخدمات لل هاتفعيلل نظراالدراسة  هذه

الجمعي ذات فاعلية  اإلرشاد, خاصة وان برامج أداءاتهم األكاديمية يسهم في تحسين مستوى مما , (Group Counseling)الجمعي اإلرشادخالل برامج 

في  همية الدراسةأيضا أنا تبرز . وه(Alkhawaja, 2014) في تقديم الخدمة النفسية املتخصصة ملجموعة من األفراد, يشتركون معا في مشكلة ما

لتطوير مهاراتهم النفسية  العقالنيالتدريب على التفكير , وبرنامج االسترخاء أساليب التدريب علىبرنامج  ؛الجمعي اإلرشاد تطوريها لبرنامجين في

مقياس التقرير ) ألداة الدراسةكما تبرز أهمية الدراسة من خالل تعريب الباحث  .لديهم التحدث والتقديممن  الخوف مع حالة للتعامل االيجابي

 .املستخدم في هذه الدراسةو  والتأكد من خصائصه السيكومترية ((PRCS-12)الشخص ي للثقة كمتحدث 

   :الدراسة محددات
جريت هذه الدراسة في إطار املحددات التالية:

 
 أ

عينـة مـن , لـدى والتـدريب علـى التفكيـر العقالنـي( االسـترخاء)التـدريب علـى أسـاليب الجمعي اإلرشـادفـي  ينبرنامجاقتصرت هذه الدراسة على تطبيق  .1

 .2018/2019الدراس ي األول الفصل خالل  جامعة نزوىالذكور في الطالب 

  .(ANCOVAوبشكل خاص تحليل التباين ) تتحدد الدراسة بأداة الدراسة وأساليب التحليل االحصائي املستخدمةكما  .2

 :مصطلحات الدراسة
 : أمام الجمهور التحدث من  الخوف

ا باسم "خشبة املسرح" )Public speaking fearينظر إلى الخوف من التحدث أمام الجمهور ) (على أنه Stage fright( , واملعروف أيضا

( . Social phobiaمجموعة فرعية من القلق والتخوف من التواصل , وهذه املخاوف يمكن أن تكون شديدة بحيث يمكن النظر اليها كرهاب اجتماعي)

في  (  بأنه مستوى الخوف أو القلق املرتبط بالتواصل الحقيقي أو املتوقع مع شخص او أشخاص آخرين,McCroskey, 1977)ويعرفه ميككروسكي

( بأنه "خوف مبالغ فيه من اإلحراج أو مشاعر اإلذالل في املواقف التي يتعرض فيها الفرد Bourne & Garano, 2003 ) و جارانو حين يعرفه بورن

 لتدقيق األداء من قبل اآلخرين.

الخوف من التحدث إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الفرد املستجيب على أداة قياس  الخوف من التحدث أمام الجمهور ويعرف مستوى 

 املستخدمة في الدراسة.  امام االخرين

 :االسترخاءبرنامج اإلرشاد الجمعي الدقائم على أساليب 

 Deepالعضلي العميق) االسترخاء(, و Breathing Exercisesتمارين التنفس ) ويتمثل في التدريب على ؛االسترخاءيستند الى أساليب 

Muscle Relaxation Technique) االسترخاء, و (التخيليImagery( )Suri, & Pandey, 2018 وذلك خالل الجلسات االرشادية للمجموعة ,)

 التجريبية األولى.

لى أفراد املجموعة التجريبية األولى, وتكون , واملطبق عاالسترخاءأساليب ويعرف إجرائيا بأنه برنامج اإلرشاد الجمعي املطور الذي يستند الى 

 ( دقيقة.75( جلسات إرشادية مدة كل منها )6من )

  :(Rational Emotive Group counselingالعدقالني االنفعالي) جمعيال اإلرشاد برنامج

 Strongly) املرشد متمركزا حول نفسه بقوةقصيرة املدى, يكون خاللها الجمعية (؛ وهو نوع من البرامج االرشادية REBT) مبادئيستند الى 

leader-centered)(ويمتلك مهارة تفنيد األفكار الالعقالنية ودحضها, وايضا مهارة بناء التفكير العقالني ,Rational Thinking)   (Ellis, 1994.) 

, االنفعالي, واملطبق على أفراد املجموعة التجريبية الثانيةر الذي يستند الى العالج العقالني املطو الجمعي  اإلرشادبرنامج  بأنهإجرائيا عرف يو 

 دقيقة. (75مدة كل منها )إرشادية ( جلسات 6وتكون من )

 )تعريف اجرائي(.2018/2019نزوى خالل العام الدراس ي : الطالب املنتظم بالدراسة في جامعة الطالب الجامعي

 :الطريدقة واإلجراءات

  :أفراد الدراسة

-Quasi)تجريبيةالشبه بطريقة قصدية لتلبية أغراض هذه الدراسة من طالب جامعة نزوى ( طالبا 45الدراسة) أفرادتم اختيار 

Experimental Research Design) , ممن كانت , موضوع الدراسة الجمعي اإلرشاد ببرنامجيموافقتهم االشتراك و  رغبتهم تم اختيارهم بناء علىو
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وزعت عينة الدراسة عشوائيا بطريقة سحب  كما من مجتمع الدراسة, (PRCS-12الشخص ي للثقة كمتحدث ) التقريردرجاتهم عالية على مقياس 

استخدام العشوائية في توزيع األفراد على أي تم طالبا,  15(, في كل منها تين ومجموعة ضابطةتجريبيمجموعتين ) يةمتساو  ثالث مجموعاتاالرقام إلى 

, املجموعتين التجريبيتينالجمعي موضوع الدراسة من قبل الباحث على  اإلرشاد يبرنامجتم تطبيق  كما ,ملجموعاتا, والعشوائية في توزيع املجموعات

 . في حين لم تتلقى املجموعة الضابطة أي تدريب

 :أدوات الدراسة

 (PRCS-12مدقياس التدقرير الشخص ي للثدقة كمتحدث ): األداة االولى

-12فقرة ) 12, واملكون من (Hook, Smith, & Valentiner, 2008)الدراسة مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث استخدم في هذه

item version of the Personal Report of Confidence as Speaker (PRCS) لتحديد مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور بعد (. وذلك

دالالت صدق متعددة له؛ حيث ان معامل ارتباطه مع  (Hook, Smith, & Valentiner, 2008)الينتينر ان تم تعريبه, وقد أجرى هوك وسميث وف

-Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI( , ومع مقياس سبيلجر)r = 0.54مقاييس ذات صلة مثل مقياس الرهاب االجتماعي )

Trait) (r = 0.44 وايضا كان ثباته مرتفعا ,)(. 0.85كرونباخ =  )ألفا 

(, 12 – 0فقرة( تتم اإلجابة عنها وفق مقياس ليكرت الثنائي )صح, خطأ(, وتتراوح الدرجات على املقياس ما بين ) 12ويتألف املقياس من)

 مهور.مرتفعا من خوف التحدث أمام الج ى ( تعني مستو 12( الى عدم وجود خوف من التحدث أمام الجمهور, والدرجة)0حيث تشير الدرجة )

تم تطبيقه على عينة استطالعية من طلبة الجامعة, وذلك بهدف التأكد  ,إعداد الصورة املعربة للمقياسخصائصه السيكومترية؛ و وفي مجال استكمال 

ة التالية من وضوح فقرات الصورة املعربة, وقد جرى هذا التطبيق بصورة جماعية ودون حدود زمنية. وقد مهد هذا التطبيق لالنتقال إلى املرحل

محكمين من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية والدراسات االنسانية بجامعة  5للتحقق من صدق املقياس بصورته املعربة, من خالل عرضه على 

  ية تعديالت. أعلى مناسبته ودون  تم االتفاقنزوى, حيث 

( طالبة باستخدام معامل ألفا 88( طالبا و)80وطالبة؛ بواقع )طالبا  168كما تم االنتقال الى خطوة استخراج ثباته على عينة تألفت من 

وبناء على ما تقدم من الخصائص السيكومترية للمقياس فقد اعتبر صالحا ومناسبا (, α  =0.87والذي بلغت قيمته) Alpha Cronbach)لكرونباخ )

 ألغراض هذه الدراسة.

 الجمعي: اإلرشادبرامج : األداة الثانية

 .وتم تطبيقه على أفراد املجموعة التجريبية األولى االسترخاءالتدريب على أساليب  األول  الجمعي اإلرشادبرنامج  -أ 

, وتم تطبيقه على أفراد (REBTعالج العقالني االنفعالي السلوكي)وفقا لنظرية إليس ال الثاني التدريب على التفكير العقالنيالجمعي  اإلرشادبرنامج  -ب 

 .التجريبية الثانيةاملجموعة 

, لكل جلسة ( دقيقة75) بواقع( جلسات إرشادية 6) هما منمنكل كون ذي توالالجمعي(؛  اإلرشاد يبرنامجالتالية لتطوير) باإلجراءاتقام الباحث 

ومراجعة الدراسات والبحوث التي قامت ببناء برامج لإلرشاد الجمعي.  ,في كل مجال من مجاالتهما ات النظريةاستنادا إلى األدب النظري املتعلق باالتجاه

( من املحكمين 6على ) ماهكل من , تم عرضالطلبةلدى  أمام الجمهور  تحدثمستوى خوف الفي خفض  ينبرنامجال ينوللتأكد من مدى مالءمة هذ

, وقد ممن يعانون من هذه املشكلة الطلبةلدى مستوى خوف التحدث في خفض مة كل منهما على مدى مالء للحكم, علم النفس االرشادياملختصين في 

ّدلت الى  60؛ مثل مدة الجلسات والتي كانت بناء على مالحظاتهم ينياإلرشاد ينبرنامجالكال تم إدخال بعض التعديالت على  , دقيقة 75دقيقة, حيث ع 

 .للدراسة مالءمتهو  عتمادهاتم عليهم مرة أخرى, وقد  تومن ثم عرض

 :تعليمات الدراسة
على املجموعتين  قياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدثالتطبيق, فقد قام الباحث بإجراء القياس القبلي مل بإجراءاتوفيما يتعلق 

برنامج لكل -الجمعي موضوع الدراسة على املجموعتين التجريبيتين اإلرشاد يبرنامجالتجريبيتين وكذلك املجموعة الضابطة, كما قام الباحث بتطبيق 

وتم  البعديعلى مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث؛ القياس  ينإجراء القياسفلم تتلق  أي تدريب, وتم اما املجموعة الضابطة  .-مجموعة

على التطبيق يوما من انتهاء  21بعد تم على املجموعات الثالث, وذلك قياس املتابعة في حين  ,وللمجموعات الثالث مباشرة بعد انتهاء التطبيق

 .املجموعتين التجريبيتين
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 :الجمعي اإلرشاد برنامجوصف 

ية اإلرشاد:  تبدأ الجلسة بمراجعة وتلخيص للجلسة اآلتيعلى موضوع الدراسة الجمعي  اإلرشاد يلقد احتوت كل جلسة من جلسات برنامج

ية فيما بينهم وكذلك املرشد, كما يتعرف األعضاء على أهداف اإلرشادالسابقة, باستثناء الجلسة األولى التي يتم فيها التعارف بين أعضاء املجموعة 

الجلسة وإعطاء  ي ومعاييره. ثم مناقشة الواجب املنزلي املعطى لألعضاء. وكذلك مناقشة املوضوع أو هدف الجلسة. وأخيرا تلخيصاإلرشادالبرنامج 

  .على املجموعتين التجريبيتين اتم تنفيذه التي لكال البرنامجينوفيما يلي توضيحا  ,الواجب املنزلي

   االسترخاءبرنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند الى أساليب. 

بالتعارف بين أعضاء املجموعة اإلرشادية, والتعرف على أهداف البرنامج املتوقع  ومن خالل الجلسة األولىاإلرشادي األول يبدأ البرنامج 

في تحقيقها, وعلى معايير برنامج اإلرشاد الجمعي, وكذلك تعرف األعضاء على مفهوم الخوف من التحدث أمام الجمهور, وبما يتضمنه من ارتعاش 

 Relaxation) االسترخاءساليب وتكنيكات أ؛ تعرف األعضاء على اآلتيةالى تحقيق االهداف ل اإلرشادي األو ويرمي البرنامج  االطراف, وضيق في التنفس.

Techniques  من خالل التدريب املناسب على أساليب (, والتدريب على خفض السلوك التوتري الناتج عن الخوف من التحدث أمام الجمهور

(, Deep Breathing Techniques, من خالل أساليب التنفس العميقة )الجسم تماماإرخاء عضالت وأعصاب التدريب على كاملتنوعة؛  االسترخاء

 االسترخاء(, والتدريب على القراءة واملشاهدة الهادئة, والتدريب على ممارسة Relaxation in Hypnosisوالتدريب على التأمل االيحائي االسترخائي)

( وكذلك relaxation Short-termسترخائية قصيرة األمد )تكنيكات اال الوالتدريب على , (Muscle Relaxation Exercised Deepالعضلي العميق)

َرة   Long-term relaxation))التدريب على األساليب اإلسترخائية طويلة االمد
َ
 )املعرفية الجسمية االنفعاليةبهدف مساعدة الطالب على الَسْيط

 .(Suri, & Pandey, 2018؛ 2014الخواجه, 

   التفكير العدقالني( االنفعاليبرنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند الى االتجاه العدقالني(: 

يبدأ البرنامج ومن خالل الجلسة األولى بالتعارف بين أعضاء املجموعة اإلرشادية, والتعرف على أهداف البرنامج املتوقع تحقيقها, وعلى 

, وبعض -العوامل الضاغطة-اء على مفهوم الخوف من التحدث أمام الجمهور, وعلى بعض مثيراتهمعايير برنامج اإلرشاد الجماعي, وكذلك تعرف األعض

؛ تعرف األعضاء على استراتيجية تفنيد االفكار اآلتيةأساليب التعامل مع الخوف من التحدث أمام الجمهور. ويرمي البرنامج الى تحقيق االهداف 

أساليب التفكير العقالني تزويدهم بو د في تفسيره لألحداث على أنها مرعبة ومخيفة في حصول التوتر, وأثر أسلوب وطريقة الفر , (A-B-C)الالعقالنية

, واالبتعاد عن العرض, والحد من النزعة إلى الكمالية عند الطلبة فيما يتعلق بالوصول الى أداء كامل في الخطابة والعرضخفض التوتر من املناسبة ل

. وتبني الطلبةيومية ربما تواجه  وأحداثالهازم للذات, واستخدام مهارة التفنيد والتحليل لألفكار الالعقالنية على مشاكل التطرف في التفكير السلبي 

 .(2017)الخواجه, التفكير العقالني في مواجهة الصعوبات االكاديمية لدى الطالب

 :منهج الدراسة
مجموعة  الى ثالث مجموعات؛ عينة الدراسة حيث تم تقسيم, (Quasi-Experimental Design)التجريبيشبه على املنهج  تعتمد الدراسة الحالية

 ؛ ويمكن تلخيص تصميم الدراسة التجريبي على النحو اآلتي:تخضعان للمعالجة ضابطة ال تخضع للمعالجة, ومجموعتين تجريبيتين
O3 O2 X O1 G1  

O3 O2 X O1 G2  

O3 O2 - O1 G3  

 املستخدم: التحليل االحصائي

 Analysis of Covarianceاملعياريـة, كمــا اسـتخدم تحليـل التبــاين املشـترك   واالنحرافـاتتـم اسـتخدام اإلحصــائيات الوصـفية كاألوسـاط الحســابية 

(ANCOVA),  وأيضا تم استخدام االختبار التائيT- test ستخراج النتائج.وا وذلك بهدف تحليل البيانات 

 عرض النتائج ومناقشتها:

 نتائــج الـدراســـة:

التحقق من تكافؤ املجموعات الثالث )املجموعتين التجريبيتين واملجموعة الضابطة( قبل البدء بتطبيق برنامجي االرشاد الجمعي على  بداية تم      

 متوسطات بيناملجموعتين التجريبيتين؛ حيث جرى التحقق من تكافؤ املجموعات الثالث, من خالل فحص عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

املستخدم في هذه الدراسة, حيث كان متوسط املجموعة التجريبية االولى  مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدثعلى  قياس القبليفي ال درجاتهم
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 8.80, وكان متوسط املجموعة الضابطة 1.35واالنحراف املعياري  8.87, وكان متوسط املجموعة التجريبية الثانية 1.75واالنحراف املعياري  8.73

 ( يبين ذلك.1. وقد تم اجراء تحليل التباين بين املجموعات الثالث, والجدول ) 1.08املعياري واالنحراف 

 دقياس التدقرير الشخص ي للثدقة كمتحدث(: تحليل التباين للمدقارنة بين املجموعات الثالث في الدقياس الدقبلي مل1جدول )
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.968 0.033 0.067 2 0.133 بين املجموعات

Within groups 85.06 42 2.02   

    44 85.2 الكلي

( أن قيمة "ف" املحسوبة غير دالة بشكل عام في القياس القبلي للمجموعات الثالث؛ مما يعني أن املجموعات الثالث متكافئة حيث ال توجد 1يتضح من جدول )

 .فروق بينهما ذات داللة إحصائّية بالرغم من وجود فروق بين متوسطاتهما

 ولى:النتائج املتعلدقة بفرضية الدراسة فرضية الدراسة اال 

(  بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير α ≤  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) " ونصت على

الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب 

 "وبين أفراد املجموعة الضابطة التي لم تخضع للبرنامج على القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية األولى. االسترخاء

 ة(والختبار هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات العينة في املجموعتين)التجريبية األولى والضابط

 ( يبين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.2, والجدول )مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدثعلى  في القياس القبلي والبعدي

افات املعيارية ألفراد عينة الدراسة التجريبية االولى والتجريبية الثانية والضابطة في الدقياس الدقبلي2جدول ) والبعدي على  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 التدقرير الشخص ي للثدقة كمتحدثمدقياس 
  املجموعة العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

 القياس القبلي التجريبية االولى 15 8.73 1.75

  التجريبية الثانية 15 8.87 1.35

  الضابطة 15 8.80 1.08

  الكلي 30 8.80 1.39

 القياس البعدي التجريبية االولى 15 4.00 0.84

  التجريبية الثانية 15 4.07 0.88

  الضابطة 15 8.60 0.98

  الكلي 30 6.33 2.48

على القياس البعدي مال لالنخفاض بشكل عام لدى  قياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث( أن املتوسط الحسابي مل2يتضح من الجدول )

عة الضابطة على املجموعة التجريبية االولى مقارنة بالضابطة. وملعرفة ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية االولى واملجمو 

 ( نتائج هذا التحليل.3(, ويبين الجدول )ANCOVAتم إجراء تحليل التباين املشترك ) مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث

دقياس التدقرير ( املتعلدقة باملجموعة التجريبية االولى واملجموعة الضابطة على الدقياس البعدي ملANCOVA(:نتائج تحليل التباين املشترك)3جدول )

 الشخص ي للثدقة كمتحدث
 مصـدر التباين          

 قياس قبلي بعــدي

 حجم األثر الدقيمة االحتمالية قيمة ف متوسط املربعات املربعات مجموع درجات الحرية

 0.47 0.00 24.46 11.21 11.21 1 املصاحب

 0.92 0.00 341.53 156.61 156.61 1 بين املجموعتين

    0.45 12.38 27 الخطأ

     1373.0 30 الكلي

ا عند مستوى اقل من )(, وهي دالة 341.53)ف( تساوي ) ( أن قيمة3يتضح من الجدول ) (, وهذا يعني صحة الفرضية األولى, 0,05إحصائيًّ

كان فعاال في خفض مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور لدى أفراد ( االسترخاءالتدريب على أساليب كما يدل على أن البرنامج اإلرشادي األول )

 تجريبية االولى والضابطة تعزى للبرنامج.العينة التجريبية مقارنة بالضابطة, والفروق بين املجموعتين ال
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 النتائج املتعلدقة بفرضية الدراسة فرضية الدراسة الثانية:

( بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير α ≤  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ونصت على"  

أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية الثانية املطبق عليها برنامج التفكير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث 

 .”العقالني وبين أفراد املجموعة الضابطة التي لم تخضع للبرنامج على القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية الثانية

عيارية لدرجات العينة في املجموعتين )التجريبية الثانية والختبار هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات امل

 ( يبين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.2, والجدول )مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدثوالضابطة( في القياس القبلي والبعدي على 

لقياس البعدي مال لالنخفاض بشكل عام لدى املجموعة التجريبية على ا قياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدثيتضح أن املتوسط الحسابي ملحيث 

مقياس التقرير الثانية مقارنة بالضابطة. وملعرفة ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة على 

 ( نتائج هذا التحليل.4, ويبين الجدول )الشخص ي للثقة كمتحدث

دقياس التدقرير ( املتعلدقة باملجموعة التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة على الدقياس البعدي ملANCOVA(:نتائج تحليل التباين املشترك)4ل )جـدو 

 الشخص ي للثدقة كمتحدث
 مصـدر التباين          

 قياس قبلي بعــدي

 معامل التأثير االحتماليةالدقيمة  قيمة ف متوسط املربعات مجموع املربعات درجات الحرية

 0.34 0.033 0.95 0.836 0.836 1 املصاحب

 0.86 0.00 176.2 154.65 154.65 1 بين املجموعتين

    0.87 23.69 27 الخطأ

     1382.0 30 الكلي

ا عند مستوى اقل من )176.2)ف( تساوي ) ( أن قيمة4يتضح من الجدول ) يعني صحة الفرضية الثانية, (, وهذا 0,05(, وهي دالة إحصائيًّ

ى أفراد كما يدل على أن البرنامج اإلرشادي الثاني )التدريب على التفكير العقالني( كان فعاال في خفض مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور لد

 للبرنامج.العينة التجريبية الثانية مقارنة بالضابطة, والفروق بين املجموعتين التجريبية الثانية والضابطة تعزى 

 النتائج املتعلدقة بفرضية الدراسة الثالثة:

( بين متوسطات درجات α ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) "التي نصت؛  وللتأكد من الفرضية الثالثة

بق الطالب على مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين أفراد املجموعة التجريبية األولى املط

قرير الشخص ي للثقة كمتحدث وبين أفراد املجموعة الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني على مقياس  الت االسترخاءعليها برنامج أسلوب 

 لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور على القياس البعدي".

من خالل  , وذلك, وبرنامج التدريب على التفكير العقالنياالسترخاءبرنامج التدريب على أساليب بين البرنامجين التدريبين؛  تم إجراء املقارنة

 ( يبين ذلك. 5, والجدول رقم )قياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدثمل  البعديللقياس  test -Tاستخدام االختبار التائي 

 دقياس التدقرير الشخص ي للثدقة كمتحدثللبرنامجين التدريبين على الدقياس البعدي مل T- test(: نتائج االختبار التائي 5جدول )
 مستوى الداللة ت قيمة درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد القياس البعدي

 0.293 0.211- 28 0.845 4.00 15 (1برنامج االرشاد الجمعي )

    0.883 4.06 15 (2برنامج االرشاد الجمعي )

    2.48 6.33 30 الكلي

( غير دالة إحصائيا للقياس البعدي للمجموعتين التجريبيتين على 0.211) ت ةقيم( صحة الفرضية الثالثة؛ حيث ان 5يظهر الجدول )

. وبهذا فإنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين البرنامجين تبين أي منهما أكثر فاعلية من اآلخر في خفض مقياس التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث

 مستوى الخوف من التحدث امام الجمهور.

 عة:فرضية الدراسة الراب

( بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التقرير الشخص ي للثقة α ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )" 

كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور بين متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية األولى املطبق عليها برنامج أسلوب 
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وبين متوسطات درجات أفراد املجموعة الثانية املطبق عليها برنامج التفكير العقالني وبين متوسطات درجات أفراد املجموعة الضابطة على  االسترخاء

 ".مقياس  التقرير الشخص ي للثقة كمتحدث لخفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور على قياس املتابعة

ج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعات الثالث )التجريبية االولى والتجريبية الثانية , تم استخرافرضية الدراسةوللتأكد من 

املبين في  T- testاالختبار التائي التدريبين, تم إجراء اإلرشاديين والضابطة( في قياس املتابعة)القياس التتبعي( بعد ثالثة اسابيع من انتهاء البرنامجين 

 (.6الجدول )

 للفرق بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة التجريبيتين االولى والثانية مع املجموعة الضابطة في قياس املتابعة T- testاالختبار التائي  (: نتائج6جدول)
 مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجموعة

 0.00 12.602 14 1.32 4.40 التجريبية االولى

 0.00 14.282 14 1.17 4.33 التحريبية الثانية

    1.03 8.73 الضابطة

بين متوسط أداء املجموعة التجريبية االولى وكذلك الثانية مع   (a=0.05)عند مستوى  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية6يوضح الجدول )

, كما بلغت قيمة 12.602قيمة"ت" )متوسط أداء املجموعة الضابطة على اختبار املتابعة؛ حيث بلغت 
ا
( للمجموعة التجريبية االولى وهي دالة إحصائيا

 ( وهي دالة إحصائيا للمجموعة التجريبية الثانية.14.282"ت" )

 مناقشة النتائج
 النتائج املتعلدقة بفرضية الدراسة فرضية الدراسة االولى:

في خفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور لدى أفراد العينة  االسترخاءأظهرت نتائج الدراسة فعالية التدريب على أساليب 

كان فعاال في خفض الخوف من التحدث أمام الجمهور  االسترخاءمما يدل على أن برنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند على أساليب التجريبية األولى؛ 

 ن املجموعتين تعزى للبرنامج. لدى أفراد العينة التجريبية مقارنة بالضابطة, والفروق بي

ومعتمد  فاالسترخاء هو انسحاب مؤقت, وهما مهارتان مهمتان للفرد, التحكم بالنفسومهارة  التركيزهما؛ مهارة  يرتبط بمهارتين االسترخاءخاصة وأن 

 من العوامل التي سبقت والتركيز هو انسحاب االنتباهوالفيزيائية,  يعيد شحن طاقته العقلية والعاطفيةأن  يسمح للفردوالذهني  عن النشاط الجسمي

 .والهدوء والطمأنينة مستويات عالية من الشعور بالراحة النفسيةمما يسهل وصول الفرد الى  ,املتمثل باالسترخاءوتوجيهه الى األداء  اآلني للفرداألداء 

في خفض مستوى القلق والخوف.  االسترخاء( في أثر برنامج Crocker & Grozelle, 1991وهنا تتفق النتيجة مع دراسة كروكير وجروزيلي )

بعد تلقي التدريب املناسب على  (Anxiety response)مكان استجابة القلق االسترخاءوهذا يعني ان الطلبة الذين قد تدربوا على إحالل استجابة 

 من خالل برنامج اإلرشاد الجمعي قد اصبحوا اكثر مهارة في التعامل مع الخوف من التحدث أمام الجمهور . كما تتفق نتيجة الدراسة مع بعض االسترخاء

رنامج البوهذا يعني فاعلية محتوى      في خفض القلق العام. االسترخاءفي فعالية بعض أساليب   (Gorini & Riva, 2008)قوريني وريفا نتائج دراسة 

؛ والقلب وتحسين عمل الرئتين ,الذي يعمل على استرخاء العضالت مهارة التنفس العميقمثل:  االسترخائيةالتدريب على املهارات  راعىوالذي  ,التدريبي

خرين, مما يؤدي الى خفض والتركيز على ما يريد أن يتكلم به الطالب أمام اال  صفاء الذهن والذاكرةيزيد استرخاء العضالت ويساهم في  فالتنفس العميق

 الخوف من التحدث أمام االخرين.

 النتائج املتعلدقة بفرضية الدراسة فرضية الدراسة الثانية:

( في خفض Ellis( لـ ألبت إليس)REBTأظهرت النتائج فعالية التدريب على التفكير العقالني وفقا لنظرية العالج العقالني االنفعالي السلوكي)

 دراسة إقبوشيوكو التحدث أمام الجمهور لدى أفراد املجموعة التجريبية الثانية, وهنا تتفق نتيجة الدراسة مع بعض نتائجمستوى الخوف من 

Egbochuku, 2008) 2009ولدفارب )في خفض القلق لدى الطالب. كما تتفق ايضا مع بعض نتائج دراسة ج االنفعالي( في فاعلية العالج العقالني 

Goldfarb, ) والتي(أظهرت فاعلية اساليب العالج السلوكي املعرفيCognitive Behavioral Therapy في خفض الخوف من العرض وخفض القلق )

 بشكل عام.

واملطور ألغراض هذه الدراسة قد أدى إلى انخفاض ذي  االنفعاليوعليه فقد تبين أن برنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند إلى االتجاه العقالني 

دا الى رجة الخوف من التحدث أمام الجمهور لدى الطلبة الذين طبق عليهم البرنامج, مقارنة باملجموعة الضابطة التي لم تتلقَّ التدريب. واستناداللة في د

 االنفعاليلعقالني ما أظهرته نتيجة الدراسة هنا, فان التدريب املناسب على التفكير العقالني من خالل برنامج اإلرشاد الجمعي الذي يستند الى االتجاه ا

, خاصة وأن مهارات التدريب على البرنامج شملت بناء قد لبى عند الطلبة حاجاتهم المتالك مهارات مناسبة للتعامل مع خوف التحدث أمام الجمهور 

( الالعقالنية التي Beliefsات)والذي يتمحور حول العمليات الوظيفية العقلية الخالية من القناعات واملعتقد (Rational thinkingالتفكير العقالني)
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للموقف الضاغط املتمثل بالوقوف أمام الطالب والتحدث, واستخدام املبالغة والتهويل  الخاطئكان من شأنها إحداث املعاناة من خالل التفسير 

الذي يخش ى -تدريب الطالب الجامعي فإن  وبهذه النتيجة التي خلصت اليها الدراسة من قبل الطلبة في املجموعة التجريبية الثانية؛ والتضخيم للموقف

على تفنيد ومهاجمة أفكاره الالعقالنية واملرتبطة بسلوكه التوتري عند العرض, وتشجيعه على تبنى فلسفة أكثر عقالنية,  -التحدث في الغرفة الصفية

ويدودو و بنجاي دراسة  بعض نتائج دراسة  قد ساعده في خفض التوتر الناتج عن العرض والتحدث أمام الجمهور. كما تتفق النتيجة هنا مع

(Widodo, & Binjai, 2019(في فاعلية الخدمات االرشادية القائمة على العالج العقالني االنفعالي السلوكي )REBT في خفض مستوى الشعور )

 بالقلق لكل عضو في املجموعة التجريبية.

 النتائج املتعلدقة بفرضية الدراسة الثالثة:

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين البرنامجين تبين أي منهما أكثر فاعلية من اآلخر في خفض مستوى الخوف من  أظهرت النتائج

( في فاعلية كل من  ,2017et allSajadi ,) نو وآخر سجادي التحدث امام الجمهور. وتتفق نتيجة الدراسة هنا مع بعض نتائج الدراسة التي قام بها 

مع أساليب أخرى إرشادية في خفض القلق وتحقيق الراحة النفسية للمشتركين في البرنامجين. كما تتفق ايضا مع بعض نتائج  االسترخاءأساليب 

( حول التدخالت العالجية للخوف من التقديم أمام  ,2019et allEbrahimi ,) آخرونالدراسة النوعية التقييمية التي قام بها إبراهيمي و 

(, وأظهرت بعض نتائج هذه الدراسة النوعية عدم وجود فروق ناتج عن اختالف تأثير كل من األطر النظرية Fear of Public Speakingالجمهور)

( دراسة تجريبية هدفت للمقارنة بين العالج العقالني االنفعالي 2012,شاهين وجرادات)وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة  املستخدمة فيها.

التدريب على املهارات  -بالرغم من اختالف بعض األطر النظرية التدريب على املهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي؛السلوكي مع أسلوب 

 مع املجموعة التجريبية األولى. االسترخاءالتي استندت إليها هذه الدراسة, في حين استند الباحث الى أسلوب  -االجتماعية

 دراسة الرابعة:النتائج املتعلدقة بفرضية ال

وبرنامج التدريب  االسترخاءأظهرت النتائج احتفاظ املجموعتين التجريبيتين بأثر التدريب على كال البرنامجين؛ برنامج التدريب على أساليب 

Pallesen, Kenter, Ebrahimi ,) آخرينأجرى كل من إبراهيمي و (, وتتفق النتيجة هنا مع بعض نتائج دراسة REBTعلى التفكير العقالني وفقا لـ )

& Nordgreen, 2019 التي أظهرت وجود دراسات أكدت الفاعلية الجيدة للتدخالت املعرفية والسلوكية معا, حيث استمر التحسن لدى املشتركين )

 بعد إنهاء العالج التدريبي لهم.

األولى التي تلقت  تي قام بها أعضاء املجموعة اإلرشاديةال االسترخاءيعزو الباحث هذه النتيجة بسبب التدريب واملشاركة الفاعلة على أساليب 

, وحماسهم للتطبيق, ورغبتهم الشديدة في التخلص من أعراض الخوف. كما أن النقاش الذي دار بين املرشد وأعضاء االسترخاءالتدريب على أساليب 

 ,االسترخاءمن خالل  ة االسترخائية بدال من االستجابة املقلقة واملوترةفلسفة إحالل االستجابب فيما يتعلق االسترخاءاملجموعة التي تلقت التدريب على 

العضالت وراحة الجسم؛ والتي تمده  هدوءمما يؤكد إلى أهمية  يضا في تحسن مهاراتهم الذاتية للتعامل مع خوف التحدث أمام الجمهور.أقد أسهم 

 كبيرا على 
ا
ة التنفس تساعد على  االسترخاءمن خالل  اإلكسجين الالزم توفربالطاقة والحيوية, وهذه الطاقة تعتمد اعتمادا

ّ
والتنفس العميق, فقل

 من التركيز على الخوف والقلق. االسترخاءعلى  التركيز والقلق, وان تدريب الفرد على التوتر
ا
هنا مع بعض نتائج دراسة مقداد  نتيجة الدراسةوتتفق  بدال

في  االسترخاءوبالتالي فإن النتيجة جاءت مؤكدة لفاعلية أساليب  االرشادية املناسبة في البرامج االرشادية. ( من حيث فاعلية التدخالت2012واليامي )

 .؛ كالتدريب على التفكير العقالنيخفض خوف الخطابة وكما هو حال بعض األساليب األخرى 

 اليسالتي تلقت التدريب وفقا لنظرية -األساليب اإلرشادية والتي طبقت على املجموعة التجريبية الثانية ويعزو الباحث هذه النتيجة الى أن

(Ellis)- قد أسهمت بشكل دال في خفض خوف الخطابة لدى الطلبة, وأن الحوار والنقاش والتدريب الذي دار خالل الجلسات االرشادية بين املرشد ,

الفرد  األحداث الحياتية محايدة, وأنوقد الحظ الباحث ان الطلبة خالل الجلسات االرشادية قد أدركوا تماما أن والطلبة في هذه املجموعة كان ذو أثر؛ 

يطّور اضطرابه من خالل نظام معتقداته وترميزه وتفسيره لهذه األحداث والخبرات التي يمر بها, وتعريفه لها بأنها محزنة أو مؤملة أو هو املسؤول وهو من 

وقناعاتهم الالعقالنية, وتبنيهم يعزو الباحث هذه النتيجة الى هناك تغيرا قد حصل في معتقداتهم كما التحدث أمام الجمهور.  في حالة خوفمقلقة, كما 

 للتفكير العقالني والفلسفة العقالنية, قد أسهم في انخفاض دال في مستوى خوفهم من التحدث أمام حشد ما.

 التوصيات واملدقترحات
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الباحث باآلتي:     

  تدريب عينات أخرى من طلبة الكليات والجامعات(على مهارات التفكير العقالني وفقا لنظرية العالج العقالني االنفعالي السلوكيREBT) ,

  .ملواجهة مخاوف أخرى ربما تواجههم االسترخاءوايضا أساليب 
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 اإلرشاد الجمعي موضوع الدراسة على عينات أخرى من طلبة الجامعات والكليات املختلفة, خاصة وان البرنامجين كانا ذو  يتطبيق برنامج

  لية في خفض مستوى الخوف من التحدث أمام الجمهور.عفا

 ملجال من خالل تدخالت إرشادية التعرف على الطلبة ذي املستوى املرتفع من خوف التحدث أمام الجمهور, وتلبية حاجاتهم النفسية في هذا ا

 وفقا ألطر نظرية أخرى.

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
 أوال

في جامعة الذكور فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض الضغوط النفسية التي تواجه طالب املالحظة االكاديمية  (2011) ,الخواجه, عبدالفتاح .1

  .199-219(, 2) 8االنسانية واالجتماعية, جامعة الشارقة للعلوم مجلة , السلطان قابوس

( فاعلية برنامجي إرشاد جمعي في خفض مستوى قلق اإلختبار لدى عينة من الطلبة الذكور بجامعة السلطان 2013) ,الخواجه, عبدالفتاح .2
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Abstract:  This study aimed to measure the effectiveness of two counseling programs in reducing the 

level of Public Speaking Fear among Students at Nizwa University. To achieve the objective of the study, 
the researcher used Personal Report of Confidence as Speaker (PRCS) (Hook, Smith, & Valentiner, 2008). 

The final sample of the study consisting of (45) students was selected and randomly assigned into three study 

groups, each consisting of (15) students. The first study group was given a relaxation training program, the 
second experimental group was given a rational thinking training program based on Ellis theory (REBT), 

while the third program represented the control group. Results of the study indicated that both training   

programs were more effective at significance level (α= 0, 05) in reducing Public Speaking Fear among the 
sampled students. No significant differences were found in the effectiveness of both training programs due to 

the interaction between experimental groups. Three weeks after the programs follow up data indicated that 

the sampled students in the experimental group retained their gains due to the participation in the tow 

counseling programs. 

Keywords: Public Speaking Fear, relaxation training program, rational thinking. University students. 
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