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 بها يقوم أن يجب التي األمور بين من

 عرض تقديم الدراسة، أثناء الطالب

 البعض لكن والمدرس، الزمالء أمام

 وعدم الخجل أو االرتباك من يعاني

 يمكن ما وهو الخوف، أو بالنفس الثقة

  العرض ويجعل التركيز على يؤثر أن

 نهائيا يمتنع قد الطالب أن كما فاشالً،

 .العرض عن



 المساق طلبة معظم يسلكه الذي والخجل الخوف حاجز كسر1.
 . والمدرس زمالءهم أمام التعبير أثناء

   .بأنفسهم الطلبة ثقة تعزيز2.

 .اآلخرين أمام والتحدث اإللقاء مهارة تطوير3.



 :تتلخص مشكلة الدراسة باإلجابة على األسئلة التالية     
 

لم يرفض طلبة المساق التحدث أمام زمالءهم أو المدرس في حال 1.
 طلب المدرس رأيهم في موضوع معين بالمساق؟

 
لم تتم مشاحنات بين الطلبة بسبب امتناعهم عن التحدث في حال 2.

 تواجدهم في مجموعات صفية ؟
 

لم يبدع الطلبة في إجاباتهم على الورق ولكن يرفضوا الحديث بها 3.
 شفهيا أمام المدرس والزمالء ؟

 
 لم عدد الطلبة المشاركة محدود جدا في التحدث مع المدرس ؟4.



والمالحظة التجارب طريق عن البيانات جمع تم 
 
(مالحظة-تجريب-مالحظة ) على مبني تجريبي البحث هذا أسلوب يعتبر 

 
مساق في إلتحقوا ممن وطالبة طالب 26 و الباحث التجريبي البحث في شارك 

 .المهنة أخالقيات

 



أو اإلجابة بعضهم من الطلب  عند بأنه المدرس مالحظة 
 أن من أفضل ورقة على يكتب بأنه يرد و يرفض، المشاركة
 . الجميع أمام يتحدث

وعرض بوقوفهم تتمثل التي األنشطة على البعض اعتراض 
 .الجميع أمام معين موضوع

أفراد بين مشاحنة تحدث مجموعات إلى الطلبة توزيع عند 
 ال بأن األمر بهم فينتهي النقاش في سيمثلها من بسبب المجموعة

 .التحدث يريد أحد



 .لديهم بالنفس والثقة الجرأة انعدام1.
 

 . البعض بعضهم قبل من للسخرية سيتعرضوا بأنهم الشعور2.
 

 .سيقدموه فيما اخفقوا حال في العالمات فقد من خوفهم3.
 

 أن من الرغم على قبل، من األمر ذلك بمثل يقوموا لم بأنهم المعظم اّدعاء4.
 .ثالث فصل معظمهم

 
   .ويدونوا يتلقوا فقط وهم يلقن من هو المدرس بأن للبعض التقليدية النظرة5.

 
 .أخرى  مساقات في زمالءهم قبل من فعلي بشكل للسخرية البعض تعرض6.

 



من الثقة وتعزيز  لديهم الجرأة روح وبث للتوعية يهدف ، المساق لقاء غير لقاء عمل تم 

 .الموضوع هذا حول أذهانهم في يدور مال واالستماع إليهم التحدث خالل

 

بسيط جزء شرح على طالب كل إجبار خالل من لديهم الخوف حاجز كسر تدريجيا تم 

 بداية التركيز تم ولكن بالبداية، الطريقة عن النظر بغض معين، موضوع أو درس من

 . والتحدث الجميع أمام الوقوف على

 

تقديم تم البعض بعضهم أمام الطلبة من المتكرر والعرض المساق من لقاءات عدة بعد 

 . للطلبة شفهي امتحان
 

 



 وهو المشكلة من األهم الجزء معالجة تم إذا ما تقييم تم1.
 بغض معين موضوع عن واإلجابة اآلخرين أمام التحدث
 .خاطئة أم صحيحة اإلجابة كانت إذا النظر

 
 اآلخرين مع التواصل طريقة على التركيز تم التقييم بعد2.

 استمرارهم يتم حتى واإلرشاد والنصح لهم البناء النقد وتقديم
   . المساقات بقية في األمور هذه بمثل

 



 :كانت نتائج التقييم كمايلي اإلجرائي عمل البحث بعد تنفيذ خطة 
 زمالئه أمام النهائي المساق لتقرير عرضه عند الطالب اعتراض عدم1.

 .والمدرس
 بين فيما بالمشاحنات يتصف الصفية المجموعات مع التعامل أصبح 2.

 .الجميع أمام التحدث يريد ال بمن وليس التحدث يريد بمن الطلبة
 أمام والتحدث العرض في لبعضهم التشجيع سلوك المساق طلبة سلك3.

 . الجميع
 أو صواب على يكن لم إن حتى رأيه إبداء في الثقة الطلبة بعض اكتسب4.

  . خاطئة إجابة أجاب
 .الطلبة من محدود وعدد المدرس اللقاءعلى في المشاركة قتصرت لم5.

 
 



 حول الطلبة من أكبر عدد تضم عينةل إجرائي بحث إجراء1.
 المدرس أمام التحدث عند والخجل بالنفس الثقة انعدام

 .باإلجابة اإلخفاق من والخوف والزمالء
 

 بالنفس الثقة لتعزيز الجامعة في تثقيفية ندوات عمل يضاأ2.
 .لديهم والخجل الخوف حاجز وكسر

 




