
قائم على التعلم التشاركي مقرتح تدرييب  فاعلية برنامج 
 خفض قلق االختبار لدى طالب اجلامعة يفااللكرتوني 

 

 محادد. أمين عبد العزيز سالمة                                                    
 : مقدمة البحث:أواًل

يمر الطالب طوال مسيرة حياته التعليمية بضغوط عديدة ، ويتسم العصر الحالي بالقلق      
 الذي يؤثرلدى طالب الجامعة    ومنها قلق االختبارات،  على استجابته للمثيرات المختلفة  تؤثر

وهذا  ،وقدرته على ادارة العمليات العقلية في موقف االمتحان  وتحصيله األكاديمي  أدائهعلى  
القلق له أسبابه عديدة منها ما هو مرتبط بالعوامل الشخصية للطالب مثل ثقته بنفسه وقدراته  

وكذلك دور المعلم في عملية االمتحانات، ،بيئة التعلمبوعوامل مرتبطة  ،التعليمية وذكائه ..الخ
التعلم أيضًا تؤثر سلبًا أو إيجابًا على مستوى قلق  ونوعية  ،لالمتحانات وكيفية تأهيل طالبه  

االختبار قلق  ابراز  في  دور  لها  وبيئته  الطالب  وطموحات  الطالب،  لدى  ونوعية ،االمتحان 
لتشاركي االلكتروني دورًا مؤثرًا في تحسين ، ويلعب التعلم اااللكترونية(–بيئة التعلم )التقليدية  

التعليمية عامة الدراسي،العملية  الدافعية والتحصيل  المعرفة  ،ويساهم في تنمية    وبناء وتوليد 
عنها المعرفي    ،والبحث  األداء  للفهم واالستيعاب    ،والمهارى وتطوير  الطالب  قدرة  ويزيد من 

وهذا ما أوصت به دراسات عديدة    ،لثقة بالنفسوتنمية ا  ،والتفكير والنقد والتحليل واالستدالل
( هللا  عبد  دراسة  )   ،(2019منها  والنجار  سمر  )  ، (2018ودراسة  سلمان    ، (2018ودراسة 

( واألستاذ  والجزار  مهدي  )2012ودراسة  تساي  ودراسة   ،)Tsi,2010)،    إدمان ودراسة 
(Edman,2010)،  ( سو  بيكالجي   ، (So,2009ودراسة  ودراسة 

تعلم   ،(  Peklaji&Levpusck,2006وليفبوسيك) تحسين  في  تساهم  التوصيات  وهذه 
        في خفض قلق االختبار لديه . عدالطالب مما يسا

 : ثانيا: مشكلة البحث
من خالل عمل الباحث كعضو هيئة تدريس بالجامعة الحظ مشكلة قلق االختبار جلية       

على   طالبه  معظم  المتنوعةلدى  وتخصصاتهم  فئاتهم  على  ،اختالف  سلبي  تأثير  له  مما 
الطالب، والعقلية    سلوكيات  االنفعالية  السلوكيات  حدة  تزداد  ألداء    وخصوصًا  المصاحبة 
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وسائل  االختبارات   تنشيط   ،التقليدية  التقويممع  إلى  تسعى  للتعلم  مبتكرة  طرق  ظهرت  بينما 
ذاتياً  المعرفة  وتوليد  العليا  التفكير  مهارات  على  قدرته  وتنمية  وتحفيزه  وتوظيف ،المتعلم 

ضمن   والعمل  الحياتية،  المواقف  في  االلكتروني   ،الفريقالمعلومات  التعلم  أن  ا  ويالحظ 
على إيجابية المتعلم وجعله محورًا هامًا    شريك فعال في معظم استراتيجيات التعلم التي تعتمد

واكتسابها المعرفة  عن  التنقيب  )  ،في  خميس  ذكره  ما  التعلم  2016ومنها  بيئات  عن   )
التعليم تطوير  في  ودورة  التكيفي  سلمان    ،االلكتروني  دراسة  أيضًا  ذلك  ودعمت 

والتفك2013) القراءة  مهارات  تنمية  على  االلكتروني  التعلم  أثر  درست  االبتكاري  (عندما  ير 
االبتدائي الخامس  الصف  تالميذ  )،لدى  رمود  دراسة  اهتمت  عن  2014وكذلك  بالكشف   )

التعلم وأثرها في   المتنقل وأسلوب  التعلم االلكتروني  التكيفي وبيئة  العالقة بين نمط اإلبحار 
االبتكاري  التفكير  أبرزها   ،تنمية  من  ملحة  ضرورة  التشاركي  التعلم  جعلت  أسباب  وتوجد 

للتكنولوجياالح السريع  والتطور  المعرفي  االنفجار  مسايرة  إلى  على    ،اجة  أصبح  بحيث 
المؤسسات التعليمية أن تواجه ما سبق من خالل قدرتها على تقديم مخرجات علمية وانسانية 

واالبداع لالستيعاب  التعلم  طرق  وتوسيع  به  المحيط  الواقع  مع  االندماج  من  الخريج   ، تمكن 
( الفار  تشاركية  (2012ويرى  تعليمية  بيئات  وجود  إلى  دعت  التي  األسباب  أهم  من  أن 

والتي من أهمها ضرورة االعتماد   تكنولوجية الحديثةكترونية هو محاولة مسايرة التغيرات الال
حيث تنظر إلى المتعلم على أنه    االتصاليةالنظرية    مبادئعلى بناء نظم تعليمية في ضوء  

   .المحور الرئيس للتعلم 
االلكتروني والبرامج التفاعلية في  وأوصت دراسات عديدة بضرورة دمج التعلم التشاركي        

التعليمية في  العملية  فعال  أثر  وله  التعليمية  المشكالت  بعض  حل  في  يساهم  أنه  حيث   ،
المرجوة التعلم  أهداف  الغامدي)  تحقيق  دراسة  ودراسة2011مثل   ،)  (   ،(2011الجاسر 

البلوي) )2012ودراسة  زنجن  ودراسة   ،)Zengin, Y. et al,2012وع علي  ودراسة  بد  (، 
(،ودراسة أبو سارة وياسين  2017مرسال )  ودراسة  (Aly&Abdulhakeem,2016الحكيم )

، وأوصت مؤتمرات عديدة دولية  ( 2019، ودراسة عبد هللا )(2018(،ودراسة حمد )2018)
الدولي   المؤتمر  ومنها  التعليمية  العملية  في  االلكتروني  التشاركي  التعلم  أنشطة  بتضمين 

والتعليم للتعلم  )  الثاني  بعد  والتعليم   ،(2011عن  االلكتروني  للتعلم  الرابع  الدولي  والمؤتمر 
   (.2015عن بعد )
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من خالل تنمية   ،ويساهم التعلم التشاركي االلكتروني في دعم جودة التعلم وتحسين مخرجاته
الجامعي التعليم  لمخرجات  والشخصية  االجتماعية  في    ،المهارات  المعرفية  البنية  وتوظيف 

 مجال سوق العمل . 
ودراسة    ، (1999خفض مستوى قلق االمتحان ومنها دراسة زهران ) بواهتمت دراسات عديدة  

( عزب  وجيري)،(2008أبو  وليندسي  أورباش   Orbach, Lindsay , Greyودراسة 
,2007)  ( (،ودراسة  ستويل وبينيت  Yahav & Cohen , 2008ودراسة يهاف وكوهين 

(Stwell & Bennett ,2010)،   الطالب وأداء  االختبار  قلق  بين  العالقة  أن  ويالحظ 
 Eman & farooqiعالقة سالبة وهذا ما دعمته دراسات عديدة مثل دراسة ايمان وفاروكي )

أن الطلبة الذين يعانون  (Bourne,2005ويشير بورني )  ،( 2018، ودراسة علي )(2005,
القلب والتعرق وضيق   من قلق االختبار المرتفع قد يعانون من أعراض جسمية مثل خفقان 

من  ونوبات  والدوخة  المعدة  واضطراب  والغثيان  والصداع  الصدر  وألم  واالرتجاف  التنفس 
القشعريرة ونوبات سخونة وارهاق عام وانقباض عضالت ومشاكل بالنوم، وأثار وجدانية مثل 

بالكآبة واالحساس  والفزع  األسوأ  ،الخوف  وتوقع  والحزن  وأ  ،والتشاؤم  سيئةوكوابيس    ،حالم 
هاجر) التعلم 2017وتعدد  أسلوب  حيث  من  أنفسهم  الطالب  في  االختبار  قلق  أسباب   )

ليلة االختبار   إلى  الجادة  المذاكرة  الحفظ–)تأجيل  -عدم ربط األفكار-االعتماد على مجرد 
عدم استخدام التلخيص وتحديد األفكار األساسية لموضوع التعلم  -عدم معرفة القدرات الذاتية

ا– بنفسه  عدم  الثقة  االبن  يفقد  أبنائهم  بمستقبل  الزائد  االباء  اهتمام  وكذلك   ،) بالنفس  لثقة 
النفسي أثناء أداء االختبار، وأشار المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم ويشعره بالعجز  

الطالب  ه( أن من أهم أسباب قلق االختبار أفكار  1434العالي بالمملكة العربية السعودية )
وتهديد واحباط المعلم    ،السلبية عن نفسه وقدراته كضعف الثقة بالنفس والشعور بعدم الكفاية

الطالب بزمالئه  ،للطالب الناتج عن مقارنة انجاز  وضعف االستعداد    ،والضغط االجتماعي 
وبالنظر في مميزات التعلم التشاركي االلكتروني نجد أننا يمكن من خالل البرامج    ،لالختبار

االختبار قلق  من  نحد  عليه  المعتمدة  )   ،التدريبية  الحلو  أشار  أهمية 2001وكذلك  إلى   )
عادات االستذكار للطالب والتي تساهم في أدائه الجيد في االختبار دون حدوث القلق السلبي  

المعلومات معالجة  األساسيةاو   ،ومنها  األفكار  التعلم    ، نتقاء  على  تساعد  وسائل  واستخدام 
وكل   ،وتركيز االنتباه  ،وتنظيم الوقت  ،وتحمل المسؤولية  ،راجعة واالختبار الذاتيوالم  ،الجيد
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التشاركي االلكرتوني يف خفض قلق االختبارفاعلية برنامج  تدرييب مقرتح قائم على التعلم   

االلكتروني التشاركي  التعلم  في  ينطوي  ذكره  سبق  بإعداد    ،ما  يقوم  الباحث  جعل  ما  وهذا 
طالب  لدى  القلق  مستوى  لخفض  االلكتروني  التشاركي  التعلم  على  قائم  تدريبي  برنامج 

   الجامعة.
  أسئلة البحث :ثالثًا: 

وهو:  للبحث  رئيس  سؤال  التشاركي    يوجد  التعلم  على  قائم  مقترح  برنامج   فاعلية  ما 
 االلكتروني في خفض قلق االختبار لدى طالب الجامعة؟  

 ويتفرع منه عدة أسئلة فرعية وهي :
ما الفروق في  مستوى قلق االختبار بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في   -1

 القبلي والبعدي.القياسين 
الضابطة    )المجموعتين(ما الفروق في مستوى قلق االختبار بين متوسطات درجات  -2

 والتجريبية في القياس البعدي. 
المجموعة التجريبية في  الفروق في مستوى قلق االختبار بين متوسطات درجات  ما    -3   

 (.التتابعي-)البعدي ينالقياس
 رابعا: أهداف البحث:

للب التعلم   حث هو :التعرف على فاعلية برنامج تدريبي  الهدف الرئيس  مقترح قائم على 
 ، وذلك من خالل : التشاركي االلكتروني في خفض قلق االختبار لدى طالب الجامعة 

المجموعة   -1 درجات  بين متوسطات  االختبار  قلق  في  مستوى  الفروق  على  التعرف 
 القبلي والبعدي.القياسين التجريبية في 

درجات  -2 متوسطات  بين  االختبار  قلق  مستوى  في   الفروق   على  التعرف 
   .الضابطة والتجريبية في القياس البعدي )المجموعتين( 

بين   -3 االختبار  قلق  مستوى  في  االحصائية  الداللة  ذات  الفروق  على  التعرف 
 (.التتابعي-)البعديالقياسين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في 
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 أهمية البحثخامسا: 
متغير     أنه  البحث  أهمية  ال  ينمهم   ينتكمن  النفس  علم  مجال  التعلم   وهو:    تربوي في 

، وفيما يلي توضيح ألهمية البحث من الناحية طالب الجامعةلدى    التشاركي وقلق االختبار
 النظرية والتطبيقية:

 األهمية النظرية:  -أ
 تكمن األهمية النظرية للبحث فيما يلي:            

 قلق االمتحان. –التعلم التشاركي االلكتروني  يتناول البحث متغيرين مهمين:  -1
 تقديم إطار نظري عن التعلم التشاركي االلكتروني وقلق االمتحان.  -2
من   -3 االستفادة  بضرورة  تنادي  التي  الحديثة  االتجاهات  العملية مواكبة  التطبيقات 

 العملية التعليمية . تحسين للتكنولوجيا وتوظيفها في
أهمية التعلم التشاركي االلكتروني في تنمية دافعية الطالب نحو التعلم مما يحسن  -4

 ويقلل من مستوى قلق االختبار .  ،التحصيل األكاديمي
العمل    طالب الجامعة، ولها أهمية كبرى من حيث اعدادها لسوق عينة البحث من   -5

 ومساهمتها في عجلة التنمية.
التي   -6 المختلفة  األبعاد  يتضمن  االختبار  لقلق  جديد  بمقياس  العربية  المكتبة  يمد 

 تشخص قلق االختبار من خالل أعراضه. 
العربية    -7 المكتبة  البحث  االلكتروني  يمد  التشاركي  التعلم  على  قائم  مقترح  ببرنامج 

 الجامعة . لخفض مستوى قلق االمتحان لدى طالب 
 األهمية التطبيقية: -ب

برنامج- لخفض   مقترح   تدريبيي  تصميم  االلكتروني  التشاركي  التعلم  على  قائم 
 مستوى قلق االمتحان لدى طالب الجامعة. 

 سادسا: حدود البحث
 اقتصرت حدود البحث على الحدود اآلتية:
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 الحدود الموضوعية:  -أ
مقترح قائم على التعلم التشاركي االلكتروني   تدريبيدراسة فاعلية برنامج    اقتصر البحث على 

 .في خفض قلق االختبار لدى طالب الجامعة
 الحدود المكانية: -ب

 قسم علم النفس. -كلية العلوم االجتماعية –جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 
 الحدود الزمانية: -ج

 . (2019/2020( جامعياألول من  العام ال الفصل الدراسي تم تطبيق أدوات البحث في 
 الحدود البشرية: -د

 .  طالب قسم علم النفس
 سابعا: حتديد مصطلحات البحث:

 (E-Collaborative Learningالتعلم التشاركي االلكتروني)-
التشاركي هو بيئة  2019يعرف عبد هللا )  التعلم االلكتروني  تعمل    ،تعلم تفاعلية( 

التعلم عن بعد المتعلمين في بيئات  التفاعل والدعم االجتماعي لدى    ،على تعزيز 
والفعالية والتماسك  الثقة  لتسهيل   ،وتنمي  المتعلمين،  عند  المشترك  واالدراك 

 حصولهم على المواد التعليمية.
 (Anxiety Test )قلق االختبار-

الشحات والبالح )  العام  ( قلق  2013يعرف  القلق  االمتحان بأنه حالة خاصة من 
تعود إلى استجابات سلوكية وفسيولوجية تتفاعل مجتمعة بمزيج من خشية الرسوب 

النجاح االختبار  ،وأمل  خالل  الطالب  بها  الفشل  ،يمر  من  تخوفه  من  أو    ،وتنشأ 
 عدم حصوله على نتيجة مرضية .

 ثامنا: اإلطار النظري:
 .قلق االمتحان –التعلم التشاركي االلكتروني وهي: ينأساسي  محورينعرض أ سوف       

 التعلم التشاركي االلكتروني :-أ
وتوجهات النظريات    مبادئ(أن التعلم التشاركي االلكتروني يتوافق مع  2003يذكر خميس )

أهداف   تحقيق   : وهما  التعلم  عملية  في  أساسيين  محورين  على  تركز  التي  الحديثة  البنائية 
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ويتم ذلك من خالل تقديمه ألنشطة ،فعيل دور التفاعالت االجتماعية لعمليات التعلمالتعلم وت
وحل  التكليفات  انجاز  على  يعمل  كفريق  المتعلمين  عمل  تتطلب  متنوعة  تعليمية  ومهام 

 .المشكالت واتخاذ القرارات 
وتكمن أهمية التعلم التشاركي االلكتروني في قدرته على تنمية التحصيل المعرفي  ومهارات   

ورفع مهارة الطالب في حل المشكالت واالتجاهات نحو بيئة ،التعاون ومفهوم الذات للطالب
دراسة عبادي  و   ، (2013التعلم وهذا ما توصلت الية نتائج دراسات عديدة منها دراسة قاسم )

) ود،(2014) شوقي  )   ،(2015راسة  أمين  دراسة    ، (2016ودراسة  توصلت  عامه  وبصورة 
وكراوفود) على  Henry& Crawford,2001هنري  القائم  التشاركي  التدريس  أن  (إلى 

   التكنولوجيا يحسن من العملية التعليمية.
 تعريفات التعلم التشاركي االلكتروني :

مدخل للتعليم والتعلم قائم على مجموعات  التعلم التشاركي بأنه  (2002Rose,يعرف روز )و 
ذاتي توجيه  ذات  صغيرة  محددة، عمل  مهام  أجل  من  معًا  أعضاؤها  هذا  ،ويشترك  ويتضمن 

المعرفة وبناء  التفكير  عمليات  في  معًا  الطالب  واشتراك  اندماج  المختلفة  ،المدخل  والمعاني 
 من خالل المناقشات والمجادالت الحوارية . 

(بأنه مجال للدراسة والبحث يركز بصورة أساسية على بناء العرفة 2009So,ضيف سو )تو 
من   كبيرًا  عددًا  تتضمن  تعليمية  مواقف  خالل  من  وذلك  المتعلمين  بين  وممارستها  والمعنى 

 األنشطة المشتركة التي تجمع المتعلمين . 
تمد على التعلم التشاركي االلكتروني نمط من التعلم يعأن    ( Edman,2010ويذكر إدمان )

إنجاز   يتشاركون في  المتعلمين حيث يعملوا في مجموعات صغيرة  التفاعل االجتماعي بين 
أنشطة جماعية في جهد منسق باستخدام خدمات وأدوات االتصال والتواصل المختلفة عبر  

وبالتالي ينتقل من التعلم المتمركز حول   ،ويركز على توليد المعرفة وليس استقبالها  ،الويب
 لى التعلم المتمركز حول المتعلم .المعلم إ

بأنه مفهوم يتضمن مجموعة    (Smith&T.Macgregor,2013ويعرفه سميث وماكريجور )
التي تنطوي على جهد فكري مشترك من قبل الطالب التعليمية  الطالب    ،من األساليب  أو 

العمل    ، والمدرسين أو أكثر ويكون  الطالب في مجموعات تتكون من طالبين  ويعمل خالله 
  .او انتاج منتج معين  ،بينهم من خالل تفاهم متبادل لحل مهمة معينة
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التشاركي االلكرتوني يف خفض قلق االختبارفاعلية برنامج  تدرييب مقرتح قائم على التعلم   

 ( هللا  فضل  و 2015ويعرفه  الطالب  حول  تتمركز  تعلم  طريقة  أنه  في    ،المعلم(على  وتعتمد 
 ،والمعرفي  المهارى بنيتها على إحدى بيئات التعلم االلكتروني التي تسهم في تطوير األداء  

 من خالل توظيف واستخدام أدوات مثل أدوات الشبكات االجتماعية منها المدونات التعليمية.
القادر) عبد  التفاعل  2016ويعرفه  على  قائم  التعلم  من  نمط  أنه  على  بين  (  االجتماعي 

حيث يتم ذلك في مجموعات صغيرة يتشاركون خاللها في أنشطة جماعية تهدف    ،المتعلمين
التواصل   أدوات  باستخدام  المستهدفة  التعليمية  األهداف  تحقيق  بهدف  المهام  انجاز  إلى 

 المختلفة المعتمدة على الجيل الثاني للويب .
العزيز) وعبد  عايد  التش2017ويذكر  التعلم  أن  من (  منظومة  عن  عبارة  االلكتروني  اركي 

متزامن غير  أو  متزامن  بشكل  تحدث  التي  الديناميكية  المتعلمين   ،التفاعالت  بين  تتم 
والمعلمين أو بين المتعلمين بعضهم البعض وفق خطة أو منهج للتشارك في أداء التعليمية 

 بتوجيه من المعلم.
( سليمان  االلكترون2018ويعرف  التشاركي  التعلم  معًا (  المتعلمون  فيه  يعمل  تعلم  بأنه  ي 

كبيرة أو  صغيرة  مجموعات  في  جماعية  تحقيق   ،بصورة  أو  مهمة  إنجاز  في  ويتشاركون 
أهداف تعليمية مشتركة، حيث يتم اكتساب المعرفة والمهارات واالتجاهات من خالل العمل 

 الجماعي المشترك.
لتشاركي االلكتروني ينمي مهارات ( أن التعلم ا2012والنامي )  ،(2013، ويؤكد اسماعيل )

التكنولوجية والكفاءة  والقيادة  والتشاركية  واالبداع  المعرفي    ،التواصل  والنمو  الذات،  وتنظيم 
 . وكلها من األهداف الرئيسة للتعلم  ،المبني على النظرية البنائية االجتماعية

التحصيل المعرفي  مية  ن(الي أن العصر الحديث ال يحتاج لت2018ويضيف سمره والنجار )
والتفاعل   التعامل  تنمية  الى  وضرورية  ملحة  بصورة  يحتاج  بينما  فقط  المهارى  واالداء 

االخرين والتنافس    ،االجتماعي مع  التفاعل  االلكتروني تضمن تعزيز  التشاركي  التعلم  وبيئة 
البعض الطالب بعضهم  بين  بين مجموعة من  ،والتشارك  المعلومات  تبادل  وذلك من خالل 

الموادالمت تنظيم  اعادة  أو  المناقشات  صياغة  في  يشتركون  أفكار   ،علمين  طرح  خالل  ومن 
 . المتعلمين وأرائهم الخاصة يتم التقويم الذاتي والجماعي لها 
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   : اإللكترونياألسس النظرية للتعلم التشاركي -
لنظرية البنائية تعددت النظريات التربوية التي اعتمد عليها التعلم التشاركي االلكتروني ومنها ا

 والنظرية االتصالية . 
)-أ والفيرير  بول  يذكر   : البنائية  التعلم  (Paul R. & T. Laferrier,2007النظرية  أن 

أساس   على  بني  التشاركي  على    مبادئ االلكتروني  تعتمد  التربية والتي  في  البنائية  النظرية 
التعلم من  الخاصة  أهدافهم  بتحقيق  المتعلمين  اقرار   : وهما  أساسيين  وأهمية    ، محورين 

ويمكن   ،وهما أيضًا أهم أبعاد التعلم االلكتروني التشاركي  ،العالقات االجتماعية لعملية التعلم
التشاركي االلكترون التعلم  العالقة بين  إلى مسلمات  ايضاح  البنائية عندما ننظر  ي والنظرية 

 النظرية البنائية وهي : 
 وذات هدف .  ،التعلم عملية بنائية ديناميكية نشطة ومستمرة-1
وهذا يساعد المتعلم على بناء معنى لما   ،تتكون بيئة تعلم فعالة من خالل مهام حقيقية-2

 تعلمه .
السابقة-3 خبراته  ضوء  في  المعرفة  المتعلم  المتعلم  يبني  حول    –)ايجابية  المتمركز  التعلم 

 الطالب( . 
ينظر إلى عملية تشكيل المعاني والمفاهيم عند المتعلم كعملية نفسية نشطة تتطلب جهدًا -4

فيقوم    ،عقليًا كبيرًا، وخصوصًا عندما ال تتوافق المعلومات الجديدة مع بنائه المعرفي المسبق
إل عقلي  جهد  ببذل  االتزانالمتعلم  الخبرات   عادة  مع  يتوافق  جديد  معرفي  تشكيل  ببناء 

 الجديدة. 
)-ب دوينز  يذكر   : االتصالية  جاءت    (Downes,2008النظرية  االتصالية  النظرية  أن 

والعشرين الحادي  القرن  احتياجات  مع  في    ،لتتوافق  الحديثة  االتجاهات  االعتبار  في  آخذة 
وتتشابه النظرية االتصالية    ،التعلم، ودمج وسائل التكنولوجيا واالنترنت في المواقف التعليمية

االلكتروني  التشاركي  التعلم  على  التأكيد  ضرورة  في  البنائية  للمتعلمين    ،مع  الفرصة  واتاحة 
  ، يضًا تؤكد النظرية االتصالية على التعلم الرقميوأ ،للتواصل والتفاعل فيما بينهم وبين المعلم

التعلم في  واالنترنت  التكنولوجيا  االلكتروني،   ،واستخدام  التشاركي  التعلم  أسس  نفس  هي 
 ( أسس ومبادئ النظرية االتصالية فيما يلي :Downes,2008ولخص دوينز )

 كيفية الحصول على المعرفة أهم قيمة من حجم المعرفة ذاتها . -1
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 من أهمية التعلم واكتساب المعرفة في تنوع اآلراء.تك-2
 التعلم هو عملية الربط بين مصادر المعرفة المتخصصة. -3
 توفير االتصاالت واستمرارها شرط أساسي لتسهيل التعلم المستمر .-4
 القدرة على الربط بين المجاالت واالفكار والمفاهيم والمهارات األساسية .-5
 ذاته يعد تعلمًا.اتخاذ القرار في حد -6
 تعد الدقة والتحديث المعرفي هدف أساسي ألنشطة التعلم االتصالية . -7
على  -8 والبحث  واالحاديث  االلكتروني  والبريد  المقررات   : فمنها  التعلم  طرق  تتنوع 

 االنترنت...الخ . 
 يجب أن يحدث تكامل بين االدراك والمشاعر في صنع المعنى .-9

 الشخصية للمتعلم مهمة للتعلم بشكل فعال .المهارات -10
نهائي-11 هدف  له  الذاتي  ،التعلم  الوعي  مهارات  تنمية  خالل  من  المعلومات   ،يتم  وادارة 

 الشخصية. 
 تصالي . الهدف الرئيس للتعلم االيعتبر االتقان والوصول إلى المعرفة -12

 ( فيما يلي : 2005السميد )مميزات التعلم التشاركي االلكتروني : عرضها ذوقان وأبو -
 أن يكون التعليم بهدف التغيير وتطوير الوعي . -1
 أن يكون التعليم أكثر واقعية وجاذبية وقبواًل وفائدة .-2
 أن يكتشف التعليم مهارات وامكانيات المتعلمين . -3
 وفعااًل.وان يكون التعليم شاماًل ،القدرة على التحفيز بشكل أكبر-4

واخرون   اليت  التشاركي   (Light, et al. 2010)ويضيف  للتعلم  السابقة  المميزات  الى 
بالتعلم المرتبطة  األنشطة  بناء  على  المتعلم  يساعد  أنه  تأصيل    ،االلكتروني  في  ويساهم 

ويساعد على اكتساب المهارات الفردية ومهارات   ،استخدام المتعلمين لمصادر التعلم المختلفة
الصغيرة المشكالت   ،المجموعات  حل  على  والقدرة  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  ويعزز 

 ومهاراتها. 
التشاركي هي بيئة تعلم تفاعلية  ( 2019ويذكر عبد هللا )  التعلم االلكتروني  تعمل   ،أن بيئة 

وتنمي الثقة    ،لمتعلمين في بيئات التعلم عن بعدعلى تعزيز التفاعل والدعم االجتماعي لدى ا
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واالدراك المشترك عند المتعلمين، لتسهيل حصولهم على المواد التعليمية   ، والتماسك والفعالية
. 

حيث   ،( إلى التعلم االلكتروني على أنه ثورة على نظم التعليم التقليدية2004وينظر متولي )
أهدافًا و  جديدة ووضع  فلسفة  للتعلم  في  وضع  والمتعلم  المعلم  دور  من  وغير  جديدًا،  أسلوبًا 

التعليمية التقليدي  ،العملية  الورقي  الكتاب  االمتحانات  ،وتجاوز  إلى  أثره  ويضيف    ،وانتقل 
( تخزين  2004ابراهيم  على  القدرة  من  النجاح  مقياس  يحول  التعلم  من  النوع  هذا  (أن 

الق واكتساب  المهارات  اكتساب  إلى  المعلومات  واالستيعاب  واسترجاع  والفهم  التعلم  على  درة 
 والتفكير السليم والنقد والتحليل واالستدالل واالبداع. 

حيث أن التعلم   (Cooperative Learningوالتعلم التشاركي يختلف عن التعلم التعاوني )
يعيق بعضهم   أن  دون  المطلوبة منهم  المهمات  أداء  في  المتعلمين  تعاون  فيه  يتم  التعاوني 

أو يكتب بحثًا   ،فكل منهم يعمل في مشروعه مثل إجراء تجربة بعينها  ،يتنافسون بعضًا أو  
أما التعلم التشاركي فيتم  ،معينًا ولكنهم في كل الخطوات يتعاونون في تحقيق أهداف متشابهة

فيه تشارك المتعلمين في أداء مهام مشروع واحد مشترك بيتهم كأن يشترك جميع المتعلمين 
قض أو  مسألة  حل  بحثية معينةفي  المتعلمين  ،ية  بين  تفاعل  بوجود  النوعان  وهذا    ،ويتميز 

ألهدافه والمحقق  والمثمر  الفعال  للتعلم  مطلوب  طيب   ، التفاعل  دراسة  نتائج  تؤيده  ما  وهذا 
 . (2010)والعتيبي 

التحصيل    ( Tsi,2010وأوضحت دراسة تساي) التشاركي االلكتروني في تنمية  التعلم  أهمية 
( أهميته Calvani&Others,2010)وأوزرس  كالفاني وأيدت دراسة  ،لطالباألكاديمي لدى ا

بأهمية دور  واهتمت بعض الدراسات التربوية    ،في تنمية االتجاه المستمر مدى الحياة للتعلم
االلكتروني التشاركي  بيكالجي  التعلم  دراسة  ومنها  األكاديمي  الدافعية والتحصيل  تنمية  في 

 . ( Peklaji&Levpusck,2006وليفبوسيك)
البعد عن أسلوب التلقين التقليدي الذي يعزز فرص الرأي ويعتمد على تخزين المعلومات -5

 من دون تفاعل أو مشاركة . 
( زيتون  واالعتماد 2003ويدعم  مجموعات  في  العمل  على  قائم  التشاركي  التعلم  أن   )

المجموعة   أفراد  بين  المتبادل  المجموعة االيجابي  أعضاء  لكل  المحددة  الفردية    ، والمسؤولية 
والتمركز حول ،والتفاعل المثمر المباشر والثواب الجماعي ألفراد العمل عند إنجاز المهمات
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التشاركي االلكرتوني يف خفض قلق االختبارفاعلية برنامج  تدرييب مقرتح قائم على التعلم   

(حيث أن المشاركة تقوم على االهتمام والفهم ويقصد  2000المتعلم دائمًا، ويؤيد ذلك زهران )
الفهم من أعمال تساعد    يطلبهيه االهتمام وما  بها مشاركة الفرد مع اآلخرين في عمل ما يل

 .الجماعة في تحقيق أهدافها 
-: االلكتروني  التشاركي  التعلم  )   خصائص  خطوة  أبو  من  كل  وفرغلي  ،(2010اتفق 
في أن خصائص  ( 2016خلف هللا )و  ،(2012وعبد الغفور )  ،(2015،والدسوقي )(2011)

 التعلم التشاركي هي : 
من    -1 كثيرًا  والخبرات يطبق  المقصود  والتعلم  التعاوني  التعلم  مثل  التربوية  النظريات 

 الموزعة والتعلم القائم على المصادر والمشروعات . 
االجتماعي-2 الثواب  بمبدأ  نهاية   ،األخذ  في  إال  المكافأة  أو  التعزيز  عملية  تتم  ال  حيث 

 العمل . 
 بها المتعلمين. يشتمل على أنشطة جماعية يقوم  ،تعلم متمركز حول المتعلم-3
وليد المعلومات تشجيع المتعلمين على استخدام مصادر التعلم المختلفة وتوجيه جهودهم لت-4

 وجمعها وتنظيمها . 
وانجاز ما يكلفون به من مهام في ضوء  ،اتاحة الفرصة للمتعلمين لتحمل مسؤولية تعلمهم-5

 تفعيل األدوار التشاركية لهم . 
 ر والخبرات بين المتعلمين .اتاحة الفرصة لتشارك األفكا-6
 بناء الثقة بالنفس للمتعلمين .-7
 يعزز العالقات االيجابية بين المتعلمين والمعلم . -8
 يدعم ويشجع أساليب التقويم الذاتي والمتبادل للمعلمين . -9

 يطور مهارات االتصال بين المتعلمين .-10
 ينمي المسؤولية الفردية والجماعية لدى المتعلمين .-11
 يعزز رضا المتعلمين عن تجربة التعلم . -12
 يقدم مرونة في عمليتي التعليم والتعلم زمنًا ومكانًا. -13
 يقدم التعلم المناسب للفرد والجماعة . -14
 تنمية تحصيل المتعلم وانجازه األكاديمي .-15
 تدعيم القدرة على التأمل واالبتكار. -16



 

 

 

) 67 ) 

2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 د. امين عبدالعزيز سالمه

 

( خميس  التعلم  2003وأضاف  لخصائص  أنه  (  منها  خصائص  عدة  االلكتروني  التشاركي 
للمتعلمين التحريرية  األعمال  لتصحيح  المعلم  من  المبذول  الجهد  المهارات    ،يقلل  وينمي 

ويدعم   ، مادة الدراسيوينمي االتجاهات االيجابية نحو ال  ،االجتماعية، ويتمركز حول المتعلم
( التعلم  (Klemm,2010كليم  عناصر  أهم  من  االيجابي، أن  الترابط  االلكتروني  التشاركي 

والشخصية الفردية  والمسؤولية  التفاعل،  المجموعات    ،وتعزيز  داخل  التعامل  ومهارات 
 واكتساب المهارات االجتماعية، والتقييم الذاتي للمجموعات. ،الصغيرة

أن من   (Burgess Lois &Jones , Michael,2010ويذكر بروجيس وجونس وميكل )
األد رسائل  أكثر   : اإللكتروني  التشاركي  التعلم  في  شيوعًا  الكتابي SMSوات  والتحاور 

 . Googl driveوالصوتي و
 ( فيما يلي :  2015خصائص بيئات التعلم التشاركي االلكتروني : لخصها الغول ) -
التفاعلية والتشاركية :ويقصد به التفاعل ثنائي االتجاه بين المعلم والمتعلم أو بين المتعلم -1
 المهام المكلف بها المتعلمين  أداءوأيضًا التشارك في   ،مالئه أو بين المتعلم ومحتوى التعلموز 
في    التكاملية:-2 التشاركي  االلكتروني  التعلم  وأنشطة  عناصر  جميع  تكامل  بها  ويقصد 

 تحقيق أهداف التعلم المستهدفة . 
 مرونة وحرية مكان وزمان التعلم أو التدريب . -3
 الفروق الفردية بين المتعلمين، وتحقيق مبدأ الخصوصية .مراعاة -4
 االستمرارية :ويقصد بها استمرار التعلم مدى الحياة . -5
 التنوع في مصادر ووسائط التعلم .-6
احتياجاته  -7 في ضوء  العمل  تنظيم  على  القدرة  للمتعلم الكتساب  الفرصة  اتاحة   : التنظيم 

 يسر وذو فائدة . واهتماماته وهذا يجعل التعلم أسهل وأ
 ( فيما يلي :2015دور المعلم في التعلم التشاركي االلكتروني : يذكره الموسوي )-
 التشاركية لبناء وتوليد المعرفة .  بالمبادئيلتزم -1
 معلم.لالقدرة على تكوين عالقات بين المجموعات وبين المتعلمين وبعضهم وبين ا-2
 التعلم . القدرة على إثارة وتحفيز المتعلمين نحو-3
 االسهام في شعور المتعلم بالراحة والحرية أثناء ممارسة أنشطة التعلم . -4
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ومناقشة التقدم الذي    ،مالحظة سلوكيات أفراد المجموعات والتنقل كثيرًا بين المجموعات-5
 تحرزه كل مجموعة . 

 والحوارات عبر االنترنت .اعطاء التغذية الراجعة والتعزيز االيجابي لنتائج المناقشات -6
 مراحل تنفيذ التعلم التشاركي االلكتروني :-

ومنها   االلكتروني  التشارك  خالل   من  التعلم  مواقف  تنفيذ  خطوات  عديدة  دراسات  تناولت 
( عرفة  )  ،(2005دراسة  لبيب  )ودراسة    ،(2007ودراسة  قاسم    ،(2011فرغلي  ودراسة 

 ( وتمثلت فيما يلي :2012)
تمهيدية :وتشمل إعداد البيئة التشاركية )تجهيز المواد واألدوات الالزمة للموقف  المرحلة ال-1

التعلم–التعليمي   موقف  بنهاية  انجازها  المطلوب  التعليمية  األهداف  عدد  -تحديد  تحديد 
ويتوقف ذلك على طبيعة المهمة والخبرات   ،مجموعات العمل وكذلك عدد أفراد كل مجموعة 

المجموعة ألفراد  تحقيقها    السابقة  المراد  األهداف  أو –وطبيعة  العمل  وتوصيف  تحديد 
تحديد السلوك  –وتحديد معايير النجاح على المستوى الفردي والجماعي    ، المشكلة المراد حلها

 االجتماعي المطلوب التركيز عليه (  
مرحلة التهيؤ والتحفيز : وفيها يقوم المعلم بجذب انتباه المتعلمين عبر غرف المحاضرات -2

إلى قضية الدرس الرئيسية وإثارة دافعيتهم وقد يكون ذلك من خالل طرح سؤال  االلكترونية  
....أو   الدرس  لموضوع  بصلة  يمت  فيلمي  مقطع  أو  صورة  عرض  أو  مفتوح  أو  غامض 

 لطالبه لتحقيق مرحلة التهيؤ والتحفيز . يختار أي طريقة مناسبة
التشاركية -3 المهام  المعلم  يوضح  وهنا   : التشاركية  االلكترونية  المهمة  توضيح  مرحلة 

ترتيبها على  الحفاظ  مع  الطالب  يمارسها  أن  يجب  التي  التعلم    ،المختلفة  مصادر  وبيان 
علم المناسبة لهم والمحققة  االلكترونية المتنوعة، واتاحة الفرصة للطالب الختيار مصادر الت

 ألهداف التعلم وانجاز المهام المكلفين بها .
هي -4 المرحلة  هذه   : المهام  تنفيذ  أثناء  عليهم  المعلم  واشراف  المجموعات  عمل  مرحلة 

بكل   الخاصة  الحوار  غرف  عبر  ذلك  ويتم  التشاركية  المجموعات  لعمل  الفعلية  البداية 
واداء كل   ،ويتفقد المعلم عمل المجموعات،كية المطلوبةمن أجل انجاز المهام التشار مجموعة 

حده على  معاً   ،فرد  مجموعة  كل  ألعضاء  التشاركي  االداء  باإل  ،ويالحظ  رشاد ويتدخل 
 د أو المجموعة . ر للف  والتوجيه متى كان ذلك ضرورياً 
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ما  -5 لعرض  لهم  المتاحة  التواصل  أدوات  عبر  جميعًا  الطالب  :يجتمع  المناقشة  مرحلة 
إليه أعضاء كل مجموعة من نتائج وأفكار حول القضية التي تم طرحها وتم جمع    ،توصل 

وتهدف هذه المرحلة إلى تبادل الخبرات بين الطالب   ،المعلومات عنها في المهمة التشاركية
ويتم في نهاية المرحلة اعداد ورقة عمل تحتوى على أهم األفكار    ،المشاركة في نشاط التعلم

وتشتق ،والتي تم بحثها تشاركيًا بين المجموعاتتبطة بالقضية المطروحة للتعلم  والبدائل المر 
تنفيذ   لبدء  جديد  من  المعلم  يوجه  ....وبعدها  المجموعات  كل  بحث  نتاج  من  الورقة  هذه 

 المهمة التالية وهكذا . 
  مرحلة نهاية الدرس والتقويم :وهذه المرحلة تكون في نهاية كل درس بعد قيام المجموعات-6

وتتضمن هذه المرحلة )تقييم نواتج التعلم للمجموعات    ،بتنفيذ جميع المهام التشاركية للدرس
طرح خطة تعلم مستقبلية -ء المجموعة وكذلك لكل فرد بالمجموعة ادالتقييم الذاتي أل-واألفراد

الطالب – وتوجيه  األساسية  واألفكار  النقاط  أهم  متضمنًا  نهائية  بصورة  الدرس  تلخيص 
األهداف    لإلجابة تحقيق  مدى  تقويم  أجل  من  وذلك  بالدرس  المرتبطة  التقويم  أسئلة  على 

 .  (المنشودة للدرس
( عزمي  وفقًا  2008ويذكر  يتم  االلكتروني  التشاركي  التعلم  في  المجموعات  تشكيل  أن   )

وقد تتكون المجموعة من أربعة أو خمسة طالب ،لمستويات الطالب التي يعرفها المعلم جيداً 
أفراد  مختلفين   كل  عليه  تتفق  للمجموعة  قائد  وجود  من  والبد  األكاديمي  المستوى  في 
ال  ، المجموعة هو  يكون  المنفردة  م بحيث  األعمال  لدمج  الجماعية  القرارات  اتخاذ  عن  سؤول 
نقاش معه  ،لألعضاء اجراء  الى  المجموعة  عندما تحتاج  المعلم  التواصل مع   ،وهو عضو 

مع بمهمة  ككل  المجموعة  تكليف  معينويتم  بدور  بالمجموعة  فرد  كل  يقوم  ثم  ثم  ،ينة  ومن 
 اآلراءثم بعد فترة يتم تجميع العمل ومناقشة    ،يتفاعل أعضاء المجموعة مع بعضهم البعض

 حوله . 
واالستاذ) والجزار  مهدي  الدراسي  (2012ويشير  التحصيل  ينمي  التشاركي  التعلم  أن    ، إلى 

 ودعم تنمية التفكير . ،التكنولوجيا والتشاركويعزز االتجاهات االيجابية نحو  
 :Anxiety Testقلق االمتحان -ب

التعليمية العملية  في  بارزًا  موضعًا  األكاديمي  التقويم  رهبته  ،يحتل  له  االختبار    ،ومازال 
التعليمية الطالب طوال مسيرته  قلقًا يؤثر على  الوحش )  ،ويحدث  التعلم  1998ويذكر  ( أن 
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ترابطية، حيث أن بعض الطالب ينجزون أقل من مستوى قدراتهم الفعلية  والقلق بينهما عالقة
وقد تم    ،في بعض المواقف التعليمية مثل االختبار بسبب سيطرة الضغوط على هذه المواقف

وهو يشير إلى نوع من القلق    ،(Anxiety Testتسمية هذا النوع من القلق بقلق االختبار )
اضطراب  يسبب  وهذا  عامة،  بصفة  والتقويم  باالمتحانات  مرتبطة  مواقف  في  يظهر  العام 

 وتوتر للمتعلمين .
ويصاحب   ،( بأنه الشعور بعدم االرتياح والخوف من اجتياز االمتحان2018وتعرفه هاجر )

 ذلك عدة أعراض نفسية تؤثر على الطالب . 
وال حسين  ذلك  )ويدعم  لضغوط  1999زيات  الحياتية  مواقفهم  في  األفراد  يتعرض  حيث   )

والمجتمع والعمل  البيت  مصدرها  البيئة    ،ومؤثرات  هذه  عن  بمعزل  ليسوا  الجامعة  وطالب 
والصراعات والنفسية   ،الضاغطة  واالجتماعية  األكاديمية  بجوانبها  الجامعية  الحياة  أن  إذ 

 يتعرض لها الطالب الجامعيين في هذه المرحلة . والسلوكية تمثل مصدرًا قويًا للضغوط التي 
( الحسن  دراسة  الطرد2016واوضحت  االيجابي  االرتباط  النفسية   ي(  الضغوط  أبعاد  بين 

الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية والضغوط    وأبعاد قلق االختبار مثمثاًل فيما يلي :
والضغوط الشخصية المتمثلة في مشكالت التوافق كلها تظهر االعراض    ،الدراسية األكاديمية

المعرفي والسلوكي  ، والفزع  ،الفسيولوجية واالنزعاج االنفعالي  ،واالرتباك  وكلها   ،واالضطراب 
االختبار قلق  )،تمثل  زيدر  اال  في (Zeider,1998ويتفق  قلق  على أن  سلبًا  يؤثر  متحان 

والشعور    ،القدرة على التحصيل الدراسي، والفشل األكاديمي  متمثاًل في عدم األداء األكاديمي  
 بعد األمان.

القلق واألداء حيث أنه عندما يكون 2016)وأوضح الكعبي وحمام ومصطفى ( العالقة بين 
النشاط معدوماً  القلق منخفضًا يكون  فانه يعد   ،مستوى  القلق متوسطًا  وعندما يكون مستوى 

وعندما يكون القلق مرتفعًا فانه يكون معوقًا لألداء حيث يسبب اضطراب    ،دافعًا لألداء الجيد
زهران   ذلك  ويدعم  االدراك،  وتشويش  التركيز  وقلة  االنتباه  وتشتت  وتدهوره  التفكير  في 

يع2000) والمنخفض  المرتفع  القلق  أن  إلى  يشير  حيث  وتحقيق (  انجاز  عن  المتعلم  يق 
التعليمية ككل  ،األهداف  العقلي  واألداء  والحركة  التفكير  عن  صاحبه  قدرة  ويؤدي   ،ويشل 

أما القلق المتوسط فيبعث الطاقات  ،القلق المنخفض إلى ضعف الدافعية واالهتمام والالمباالة
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التقويم تحدد قرارات مهم في ومما يزيد قلق االمتحان أن نتائج ،الدافعة للعمل واألداء واالنجاز
 أو الحصول على وظيفة معينة . ،حياة الطالب قد تكون التحاق بتخصص معين بالجامعة

عددها    : االمتحان  قلق   (Sarason & Sarason ,1990)  ساراسون وساراسون مكونات 
 فيما يلي :

ن تكون لديهم  والطالب الذين يعانون من قلق االمتحا  ،والسلوكي  واالنفعاليالمكون المعرفي  
وربما    ،وينقصهم الثقة بالنفس  ،ويشعرون بقلق عام في كل مواقف حياتهم  ،تصورات معرفية

 ولديهم شك في قدراتهم األكاديمية والكفاءة العقلية .  ،لديهم أفكار سلبية
 آثار قلق االختبار : -
( أن أهمية قلق  2016)تأثير قلق االختبار على الجوانب المعرفية : يذكر زيدنر وماثيوس  -أ

األكاديمي والتحصيل  المعرفي  االداء  فهم  قصور  خالل  من  تتضح  الزائد    ،االختبار  والقلق 
ويشتت   ،ويعيق التركيز  ،وانخفاض االستعداد لالختبار  ،يصاحبه ضعف في مهارات الدراسة

مما يسبب    ،ارواداء المهام المرتبطة بفهم تعليمات االختب ،ويعرقل العمليات المعرفية  ،االنتباه
 ارتباك وتفكير مستمر في الفشل وتوفعه .

( في أن القلق يؤثر على العمليات العقلية للطالب في مظاهر ثالثة  2014داهم )ويدعم ذلك 
 ظاهرة فراغ العقل . -التأثير على التفكير–وهي : التأثير السلبي على الذاكرة 

التذكر والنسيان : أشار  -ب ( أن القلق يعطل  2012)  و النصر أبتأثير قلق االختبار على 
المعرفة لالختبار  ،استرجاع  الطالب  تأدية  أثناء  بنفسة  ،وخصوصًا  الثقة  يفقده  ويجعله   ،مما 

 ويضعف االنتباه .  ،مشوشاً 
( أن قلق االختبار  2002تأثير قلق االختبار على التحصيل الدراسي : أشارت قطامي )-ج

التعليمية المادة  الطالب عن  أقل تنظيمًا وحيوية   ،فسه بقسوةويعنف ن   ،يبعد  وبالتالي يصبح 
 والعالقة عكسية بين القلق والتحصيل الدراسي .  ،ونشاطًا في أدائه لالختبار

:  -د األداء  على  االختبار  قلق  قلق  2007)  عثمانيذكر  تأثير  لديهم  الذين  الطالب  أن   )
مرتفع يحتاجون إلى جو نفسي آمن له القدرة على ازالة الضغوط النفسية حتى يتحسن االداء 

النفسية   ،لديهم القلق يحتاجون إلى درجات من الضغوط  وكذلك نجد أن الطالب منخفضي 
لديهم االداء  ليتحسن  دافعيتهم  ف  ،الستثارة  القلق  متوسطي  الطالب  على  أما  القدرة  لديهم 

 االنجاز النهم يتصفون باالستقرار والدافعية المؤدية للتفوق . 
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 تاسعًا: الدراسات السابقة:
 دراسات سابقة عن التعلم التشاركي االلكتروني : -أ

( قاسم  دراسة  على  2013استهدفت  والتعرف  االنترنت  عبر  التشاركي  للتعلم  نظام  (بناء 
وكانت    ،المشكالت واالتجاهات لدى طالب تكنولوجيا التعليمفاعليته في تنمية مهارات حل  

بقسم تكنولوجيا  ( طالب من طالب الفرقة الرابعة  70عينة البحث عينة قصدية عبارة عن )
وتم تطبيق اختبار تحصيلي معرفي   ،التعليم وتم تقسيمها الى مجموعتين )ضابطة وتجريبية (

المشكالت حل  المش،لمهارات  حل  مهارات  من   االتجاهومقياس    ،كالتومقياس  التعلم  نحو 
تشاركية الى    ،بيئة  الدراسة  تنمية وتوصلت  في  المقترحة  التشاركية  التعلم  بيئة  فاعلية 

المعرفيحالت المشكالت،صيل  حل  التعلم   ،ومهارات  بيئة  خالل  من  التعلم  نحو  والتجاه 
 التشاركي .

 ( واسماعيل  حمادة  تصم2014وقام  أثر  قياس  استهدفت  بدراسة  الكتروني (  تعلم  بيئة  يم 
الويب   أدوات  بعض  على  قائمة  االجتماعي-)الويكي  2تشاركي  على  -التواصل  المدونات( 

( طالب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة  40وكانت عينة البحث )،تنمية مهارات ادارة المعرفة
تدرس   االولى  تجريبيتين  مجموعتين  الى  تقسيمهم  وتم  التعليم،  تكنولوجيا  بالبرنامج بقسم 

تقليدية الكترونية  تعلم  ببيئة  تدرس  والثانية  الدراسة  موضع  الى    ،المقترح  الدراسة  وتوصلت 
تفوق البيئة التشاركية االلكترونية المقترحة على البيئة االلكترونية التقليدية في تنمية مهارات  

    . ادارة المعرفة الشخصية لدى عينة الدراسة
)و  أمين  التشاركي (  2016قام  التعلم  نمطي  اختالف  أثر  على  التعرف  استهدفت  بدراسة 

ومهارات  االنترنت  صفحات  انتاج  ومهارات  مفاهيم  تنمية  على  المتزامن  وغير  المتزامن 
واستخدم الباحث اختبار معرفي وبطاقة   ،التعاون ومفهوم الذات لدى تالميذ الحلقة االبتدائية

ا  من  التعاون  لمهارات  واستبيان  )تقييم  نبيسكان  عند  2007عداد  الذات  مفهوم  ومقياس   )
( تلميذ 60وتكونت عينة الدراسة من ) ،(2004األطفال من اعداد فاروق عبد الفتاح موسى )

دارة بني مزار بمحافظة المنيا، وتوصلت الدراسة الى  من مدرسة النهضة االبتدائية التابعة إل
هارات التعاون لدى عينة البحث، وكذلك  أن التعلم التشاركي غير المتزامن أسهم في تنمية م
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عينة   لدى  الذات  مفهوم  تنمية  في  المتزامن  وغير  المتزامن  التشاركي  التعلم  من  كل  أسهم 
 الدراسة . 

( العتيبي  دراسة  بالمشروعات   (2016واستهدفت  للتعلم  مقترح  نموذج  فاعلية  على  التعرف 
التشاركي باستخدام شبكات   التعلم  التفكير قائم على  التواصل االجتماعي في تنمية مهارات 

وتكونت عينة الدراسة  ،الناقد وفاعلية الذات لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
أولية بجامعة األميرة نوره،76من ) الى    ( طالبة من تخصص معلمة صفوف  وتم تقسيمها 

وبعد تطبيق    ،( طالبة76ا )( طالبة ومجموعة تجريبية وعدده37مجموعة ضابطة وعددها ) 
الدراسة درجات    ،أدوات  متوسطي  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  أهم  كانت 

الذات   فاعلية  ومقياس  الناقد  التفكير  اختبار  في  الدراسة  المجموعة  مجموعتي  لصالح 
   .التجريبية

( سليمان  قائم2016وقام  تشاركي  تعلم  استراتيجية  تطوير  هدفها  بدراسة  تطبيقات  (  على  ة 
لدى   نحوها  واالتجاه  االلكترونية  المقررات  تصميم  مهارات  تنمية  في  وأثرها  التربوية  جوجل 

بيشة بجامعة  التدريس  هيئة  ) ،أعضاء  من  الدراسة  عينة  تدريس،  30وتكونت  هيئة  عضو   )
تصميم  بمهارات  المرتبط  المعرفي  الجانب  لقياس  تحصيلي  اختبار  بتطبيق  الباحث  وقام 

ومقياس االتجاه نحو استراتيجية التعلم    ،المهارى االلكترونية وبطاقة مالحظة األداء    المقررات
ذات   فروق  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  التربوية،  جوجل  تطبيقات  على  القائمة  التشاركي 
داللة احصائية لمتوسط درجات العينة في االختبار التحصيلي واألداء المهارى، واالتجاه نحو  

 التشاركي عبر مواقع جوجل التربوية لصالح التطبيق البعدي.  استخدام التعلم
( زواهرة  دراسة  التشاركي 2016واستهدفت  التعلم  استراتيجية  استخدام  فاعلية  عن  (الكشف 

االنجليزية، وتكونت   اللغة  تعلم مادة  السابع نحو  الصف  دافعية طلبة  تنمية  في  االلكتروني 
( الدراسة من  تقسيمها (طالبًا  44عينة  المتيسرة، وتم  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  وطالبة 

وتم تطبيق استبانة   ،( طالب وطالبة22الى مجموعة ظابطة ومجموعة تجريبية كل منها )
وتوصلت الدراسة إلى الدراسة إلى فاعلية التعلم التشاركي   ،الدافعية نحو تعلم اللغة االنجليزية

 لتعلم اللغة االنجليزية لدى عينة البحث .االلكتروني في تنمية الدافعية 
( التعرف على التعلم التشاركي القائم على الجيل الثاني  2016عبد القادر )واستهدفت دراسة  

للويب وأثره في تنمية مهارات تصميم وإنتاج األلعاب التعليمية اإللكترونية لطالبات الصفوف 
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وتم    ،الصفوف األولى( طالبة من  21) األولى وفق نمط تعلمهم، وتكونت عينة الدراسة من  
تطبيق أدوات الدراسة وهي اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة لمهارات تصميم وانتاج األلعاب  

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية التعلم    ،التعليمية، وكذلك مقياس أنماط التعلم والتفكير لتورانس
التحصيل في  اإللكتروني  األ  ،التشاركي  وبناء  تصميم  االلكترونيةومهارات  وأنماط   ،لعاب 

 التعلم والتفكير .
( أحمد  دراسة  التعليمي 2018واستهدفت  االنفوجرافيك  نمطي  اختالف  أثر  على  التعرف    )

( الويكي  خالل  من  والتفكير  (Wiki)الفردي/التعاوني(  التشاركي  التعلم  مهارات  تنمية  في 
طالب وطالبة    (30وتكونت عينة الدراسة من )  ،التحليلي لدى طالب كلية التعليم الصناعي

البحث عليهم مادة مناهج  الصناعي والمقرر  التعليم  بكلية  الثالثة  إلى   ،بالفرقة  تقسيمهم  وتم 
باستخدام  تدرس  والثانية  الفردي  التعليمي  االنفوجرافيك  باستخدام  تدرس  األولى  مجموعتين 

التعاوني مهارا  ،االنفوجرافيك  بطاقة  الدراسة  التفكير وطبقت  ومقياس  التشاركي  التعلم  ت 
وتوصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة    ،التحليلي واختبار التحصيل المعرفي بمقرر المناهج

التشاركي  العمل  مهارات  في  التعاوني  التعليمي  االنفوجرافيك  نمط  استخدام  تم  التي  الثانية 
 والتفكير التحليلي والتحصيل المعرفي . 

( والنجار  سمره  التعلم 2018وقام  استراتيجيات  بعض  أثر  على  التعرف  استهدفت  بدراسة   )
المقررات  وانتاج  تصميم  ومهارات  المعرفي  التحصيل  تنمية  في  التشاركي  االلكتروني 

االبتكاري  وتفكيرهم  القرى  أم  جامعة  طالب  من  عينة  لدى  الباحثان ،االلكترونية  واستخدم 
واستخدم الباحثان المنهج ،للتفكير االبتكاري   اختبار تحصيلي وقائمة للمهارات واختبار تورانس

شبه التجريبي وتوصلت الدراسة الى فاعلية التعلم التشاركي االلكتروني في تنمية التحصيل 
 المعرفي ومهارات تصميم وانتاج المقررات االلكترونية والتفكير االبتكاري لدى عينة الدراسة . 

 ( السعودي  دراسة  بناء  2018واستهدفت  على  (  أثره  التفاعلي وقياس  المقلوب  للتعلم  نموذج 
المرحلة   تالميذ  لدى  العلوم  في  المفاهيم  واستيعاب  التشاركي  التعلم  مهارات  تنمية 

( تلميذًا كمجموعة تجريبية من 51( تلميذًا، منهم )101وتكونت عينة الدراسة من )،االعدادية
ذًا كمجموعة ضابطة من مدرسة  ( تلمي50وعدد)،مدرسة الشهيد النقيب شادي عالء العاصي

الغربية التعليمية بمحافظة  المحلة  غرب  التابعتان إلدارة  االعدادية  البديع خفاجي  وتم    ،عبد 
تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في النموذج المقترح والذي تم تطبيقه مع المجموعة التجريبية، 
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التشاركي   التعلم  مهارات  أداء  مالحظة  بطاقة  تطبيق  تم  المعرفي  وكذلك  التحصيل  واختبار 
العلوم في  المفاهيم  استيعاب  للتعلم   ،واختبار  المقترح  النموذج  فاعلية  إلى  الدراسة  وتوصلت 

 بالفصل المقلوب في تنمية مهارات التعلم التشاركي واكتساب المفاهيم في العلوم . 
)وقام   هللا  على  2019عبد  القائم  التشاركي  التعلم  استخدام  استهدفت  بدراسة  الحوسبة  ( 

وتكونت  ،السحابية لتنمية مهارة تطبيق البرامج التفاعلية والكفاءة الذاتية لدى شعبة الرياضيات
 ( من  الدراسة  طال50عينة  بكلية    ب (  الرياضيات  شعبة  الرابعة  الفرقة  طالب  من  وطالبة 

س قيا-واستخدم الباحث تصميم المجموعة الواحدة )قياس قبلي التربية بجامعة الوادي الجديد،
البرامج  استخدام  مهارة  لقياس  مالحظة  بطاقة  وطبق  التجريبي،  شبه  للمنهج  التابع  بعدي( 

على    ،التفاعلية القائم  التشاركي  التعلم  فاعلية  الدراسة  وتوصلت  الذاتية،  الكفاءة  ومقياس 
 الحوسبة السحابية في تنمية مهارة تطبيق البرامج التفاعلية في الرياضيات والكفاءة الذاتية . 

 دراسات سابقة عن قلق االمتحان : -ب
وجيري)  قام وليندسي  استهدفت    (Orbach, Lindsay , Grey ,2007أورباش  بدراسة 

خفض   في  االنترنت  شبكة  استخدام  على  قائم  سلوكي  معرفي  برنامج  فاعلية  على  التعرف 
  ( طالبًا من90وكانت عينة الدراسة عبارة عن )  ،مستوى قلق االمتحان لدى طالب الجامعة

المتحدة المملكة  في  الجامعات  الدراسة  ،طالب  أدوات  تطبيق  إلى    ،وبعد  الدراسة  توصلت 
   حدوث تحسن كبير في خفض مستوى القلق لدى طالب المجموعة التجريبية .

( بدراسةYahav & Cohen , 2008وقام يهاف وكوهين  فاعلية    (  التحقق من  استهدفت 
الحالة قلق  مع  للتعامل  المرتدة  البيولوجية  والتغذية  المعرفي،  السلوكي  وقلق    ،العالج 

االمتحان، والمشكالت السلوكية، والعداء، وتقدير الذات لدى عينة من الطالب المراهقين من 
المعرف العالج  فاعلية  إلى  الدراسة  وتوصلت  اسرائيل،  في  واليهود  في  العرب،  السلوكي  ي 

لدى   الذات  وتقدير  والعداء،  السلوكية،  والمشكالت  االمتحان،  وقلق  الحالة،  قلق  خفض 
من  أكثر  العرب  المراهقين  في  أثر  المعرفي  السلوكي  العالج  وأن  التجريبية،  المجموعة 

 االسرائيليين .
ير  استهدفت التعرف على تأث  بدراسة  (Stwell & Bennett ,2010ستويل وبينيت )   قامو 

االختبار قلق  خفض  في  االنترنت  شبكة  على  االمتحان  من   ،أداء  الدراسة  عينة  وتكونت 
وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب ذوي القلق    ،( طالبًا من طالب علم النفس بالجامعة69)
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مستوى القلق لديهم عندا ادوا االمتحان باستخدام االنترنت،    انخفضالمرتفع في االختبار قد  
شبكة  على  أضعف  كان  االنترنت  عبر  االمتحان  وأداء  االمتحان  قلق  بين  العالقة  وأن 

   فصول التقليدية.االنترنت مقارنة بال
)و  أبو غالي  في  2011قام  ارشادي معرفي  فاعلية برنامج  التعرف على  استهدفت  بدراسة   )

اال قلق  رفحخفض  بمحافظة  العامة  الثانوية  طالبات  من  عينة  لدى  عينة   ،متحان  وتكونت 
 ( من  االمتحان24الدراسة  قلق  مقياس  في  درجات  أعلى  على  حصلن  ممكن  طالبة  وتم  ،( 

وتجريبية ضابطة  مجموعتين  الى  المقترح   ،تقسيمهن  البرنامج  فاعلية  الى  الدراسة  وتوصلت 
 عة التجريبية .خفض مستوى قلق االختبار لدى المجمو في 

دراسة   الجمعي،  2012)  الخواجةواستهدفت  اإلرشاد  في  برنامجين  فاعلية  على  التعرف   )
وأثرهما في خفض مستوى قلق االختبار لدى عينة من طالب كلية التربية بجامعة السلطان  

عمان في  )  ،قابوس  عددهم  طالباً 33وكان   )،   ( ضابطة  مجموعة  إلى  تقسيمهم  (  11وتم 
( منها  كل  تجريبيتين  ومجموعتين  طالباً 11طالبًا،  تجريب  ت  ،(  التجريبية م  المجموعة  مع 

التجريبية  والمجموعة  االنفعالي،  العقالني  االتجاه  على  قائم  جمعي  ارشادي  برنامج  األولى 
قائم على االسترخاء إلى    ،الثانية تم تجريب معها برنامج ارشادي جمعي  الدراسة  وتوصلت 

 راسة . فاعلية البرنامجين موضع الدراسة في خفض قلق االختبار لدى عينة الد
الشحات والبالح ) فاعلية برنامج ارشادي لخفض 2013وقام  التعرف على  ( بدراسة هدفت 

بالنفس  ،قلق االختبار الثقة  الجامعة  ،وأثره في  وتكونت عينة   ، ودافعية االنجاز لدى طالب 
( من  طالباً 100البحث   )،  ( منها  كل  وتجريبية  ضابطة  مجموعة  الى  تقسيمها  (  50وتم 

تطبيق،طالباً  المقترح  وتم  االختبار  ،البرنامج  قلق  بالنفس  ،ومقياس  الثقة  ومقياس   ،ومقياس 
البرنامج اإلرشادي موضع    ،دافعية االنجاز لألطفال والراشدين الدراسة إلى أهمية  وتوصلت 

ودافعية االنجاز لدى طالب    ،وتنمية الثقة بالنفس  ،الدراسة الحالية في خفض قلق االختبار
 الجامعة . 

حسون أبو  )وقام  )معرفي2015ة  تدريبي  برنامج  فاعلية  عن  الكشف  استهدفت  بدراسة   )- 
األهلية إربد  جامعة  طلبة  لدى  االختبار  قلق  مستوى  خفض  في  عينة   ، سلوكي(  وتكونت 

( طالبًا وطالبة تم تحديدهم من بين طلبة اإلرشاد النفسي ذوي القلق المرتفع 28البحث من ) 
وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة   ،بعد أن طبق عليهم مقياس قلق االختبار
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( منها  كل  طالب  طال14عدد  قبلي    ،وطالبة  ب(  قياس  االختبار  قلق  مستوى  قياس  وتم 
المقترحوقيا التدريبي  للبرنامج  التجريبية  المجموعة  تعرض  بعد  إلى    ،س  الدراسة  وتوصلت 

 فاعلية برنامج التدريب في خفض مستوى قلق االختبار لدى المجموعة التجريبية .
التعرف على أثر كل من ترتيب فقرات االختبار ومستوى   (2016الحاج )استهدفت دراسة  و 

وتم تطبيق ،ى اختبار يتكون من أسئلة اختيار من متعددعل  أدائهمالقلق لدى الطالب على  
سبيلبيرجر لتشارلز  االمتحان  قلق  من  6وعدد)،مقياس  متكون  اختبار  من  مختلفة  نماذج   )

أسئلة اختيار من متعدد لطالب قسم علم النفس مادة مدخل إلى علم النفس بالكلية الجامعية  
وتوصلت الدراسة إلى  ،( طالبة454اد العينة )وكان عدد أفر   ، بالقنفذة التابعة لجامعة أم القرى 

مع   القلق  مستوى  عالقة  في  الدراسة  عينة  أداء  في  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
االختبار الرابع  ،نموذج  النموذج  على  للطالبات  أداء  أفضل  أن  على  الدراسة  تؤكد  بينما 

   .والخامس حيث فقراته متسلسلة وفق المحتوى الدراسي
( التعرف على عالقة قلق االختبار بموضع الضبط والضغوط  2016واستهدفت دراسة سالم )

النفسية والتحصيل الدراسي لدى كلية التربية بجامعة حائل بالسعودية، وتكونت عينة البحث  
 ، وتم تطبيق مقياس سارسونل لقلق االختبار  ،( طالبات كلية التربية بجامعة حائل251من )

ا الضغوط  الى  ومقياس  الدراسة  الحجاز، وتوصلت  ابراهيم  دخان وبشير  لنبيل كامل  لنفسية 
والضغوط   الخارجي  الضبط  وموضع  االختبار  قلق  بين  دالة  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود 

   ووجود عالقة عكسية بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي . ،النفسية
 ( الشيخ  ا2016وقام  العالقات  عن  الكشف  استهدفت  بدراسة  المباشرة (  وغير  لمباشرة 

ودافعية   الدراسي  التحصيل  خالل  من  التربوي  والتقويم  القياس  مادة  في  الدراسي  للتحصيل 
نحوها النفسية  والتجاهات  االختبار  وقلق  ) ،االنجاز  من  الدراسة  عينة  (طالب  428وتكونت 

ونيجارد  ،وطالبة لجسيم  االنجاز  دافعية  مقياس  استخدام  االمتحان ،وتم  وقلق 
والتقويم،يجرجرلسبيلب القياس  مادة  على  تكيفه  بعد  آليكن  النفسية  االتجاهات   ، ومقياس 

المئوية التراكمي والنسبة  المئوية    ،والمعدل  للنسبة  الى وجود تأثير مباشر  الدراسة  وتوصلت 
واالتجاهات النفسية والمعدل التراكمي على التحصيل الدراسي في مادة القياس والتقويم لدى  

 أفراد العينة . 
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( التعرف على فاعلية برنامج إرشادي جماعي في خفض  2017واستهدفت دراسة حمادنة )
مستوى قلق االختبار وتحسين عادات االستذكار لدى عينة من الطالب المتفوقين في كلية  

نجران بجامعة  )  ،التربية  من  الدراسة  عينة  الجامعة10وتكونت  طالب  من  طالب  وتم    ،( 
الدراسة موضع  برنامج  االختبار  ، تطبيق  قلق  عادات    ،ومقياس  على    االستذكارومقياس 

 ، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح في خفض قلق االختبار  ،المجموعة التجريبية
 وتحسين عادات االستذكار لدى عينة البحث . 

التقويم االلكتروني في مستوى قلق  2017ام العبري )وق (بدراسة استهدفت التعرف على أثر 
الثامن الصف  طالب  لدى  العلوم  مادة  في  والتحصيل  من  ،االختبار  الدراسة  عينة  وتكونت 

(52( إلى  تقسيمها  تم  طالبًا،  ضابطة 26(  كمجموعة  طالبًا  كمجموعة  26و)  ،(  طالبًا   )
برنامج اعداد  وتم  االلكتروني  تجريبية،  مادة    ،للتقويم  في  الدراسي  التحصيل  لقياس  واختبار 

توصلت الدراسة إلى خفض مستوى القلق في المجموعة    ،العلوم، وبعد تطبيق أدوات الدراسة
االلكتروني التقويم  إجراء  بعد  التجريبية   ،التجريبية  المجموعة  في  التحصيل  مستوى  وارتفاع 

 عن الضابطة . 
هاجر   دراسة  الخامسة  2018)واستهدفت  السنة  تالميذ  لدى  االمتحان  قلق  على  التعرف   )

الوصفي  ،ابتدائي المنهج  الدراسة  اعداد    ،واستخدمت  االختبار من  قلق  وبعد تطبيق مقياس 
توصلت الدراسة إلى أن االمتحان له تأثير سلبي على نفسية التلميذ مما يفقده الثقة   ،الباحثة

التركيز المطلوب أ  ،في نفسه ويؤثر سلبًا على المهام العقلية في    ،ثناء أداء االختبارويفتقد 
 تجنبيهوتظهر أعراض نفسية أو    ،مما يسبب تدهور الجانب النفسي للتلميذ  ،موقف االختبار

 أو جسمية على التالميذ مما يعرقل تحصيلهم الدراسي. 
( علي  دراسة  لخفض  2018واستهدفت  نفسي  ارشادي  برنامج  فاعلية  على  التعرف  قلق ( 

(  14وتكونت عينة الدراسة من )  ،االمتحان وتعزيز الثقة بالنفس لدى طالبات جامعة الباحة
 طالبة من جامعة  

الثقة بالنفس البرنامج موضع الدراسة ومقياس قلق االختبار لسارسون ومقياس   ، وتم تطبيق 
لد البرنامج  تنفيذ  بعد  االمتحان  قلق  اختبار  في  فروق  وجود  إلى  الدراسة  عينة  وتوصلت  ى 

قلق  لخفض  االرشادي  البرنامج  فاعلية  على  يدا  مما  البعدي  االختبار  لصالح  الدراسة 
 االمتحان .
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 : فروض البحث :عاشرًا
مستوى قلق االختبار بين متوسطات درجات    في  توجد فروق ذات داللة احصائية    -1

 . القبليوالبعدي في اتجاه التطبيق القبلي   ينالمجموعة التجريبية في القياس
درجات -2 بين متوسطات  االختبار  قلق  في  مستوى  داللة احصائية  ذات  فروق  توجد 

   .المجموعة الضابطةالمجموعة  الضابطة والتجريبية في القياس البعدي في اتجاه 
فروق ذات داللة احصائية في مستوى قلق االختبار بين متوسطات درجات توجد  ال    -3

 (. التتابعي-البعدي)القياسين  المجموعة التجريبية في 
 :حادي عشر: املنهج واإلجراءات

 منهج البحث: -أ
تصميم المجموعات المتكافئة    ،لمناسبته  لتحقيق أهداف هذا البحث  التجريبياستخدم المنهج  

(–الضابطة  )المجموعة   التجريبية  في   ،المجموعة  المقترح  البرنامج  هو  المستقل  المتغير 
 .والمتغير التابع هو قلق االختبار  ،ضوء التعلم التشاركي االلكتروني

 مجتمع البحث:-ب    
االسالمية سعود  بن  محمد  االمام  جامعة  طالب  من  عدد  ،يتكون  و الوبلغ  طالبات الطالب 

(17754  ) 
  ،ه1439/1440التقرير السنوي لجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية لعام  بناء على   

 . 25الصفحة  
 البحث: عينة -ج    

تم تقسيمهم إلي مجموعة   ،( طالب من طالب علم النفس30تتكون عينة البحث من )
وتعتبر عينة البحث  ،( طالب15ومجموعة تجريبية عددها ) ،( طالب15ضابطة عددها )

 ( عام . 21.2-19.4وتراوحت أعمار العينة بين )،عينة قصدية
 التجانس بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج: 

للتعرف على الفروق في قلق االختبار قام الباحث باختبار اعتدالية توزيع متغير القلق 
كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل تطبيق البرنامج التدريبي المقترح، لدى  

كولموجروف اختباري  باستخدام  )-وذلك  واختبار  Kolmogorov-Smirnovسميرنوف   ،)
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)-شابيرو )Shapiro-Wilkويلك  الداللة  مستوى  قيم  جاءت  وقد   ،)Sig.( دالة  غير   ) ˂  
رقم0,050 )ملحق  اعت5(  يعني  وهذا  من  (  مجموعة  لكل  بالنسبة  القلق  متغير  توزيع  دالية 

)ت(   اختبار  استخدام  إمكانية  يعني  مما  البرنامج،  قبل  والضابطة  التجريبية  المجموعتين 
مستقلتين   النتائج  Independent Samples T Testلعينتين  وجاءت  بينهما،  للمقارنة   ،

 (: 1كما هو مبين في الجدول التالي رقم )
 (1جدول ) 

يبين نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين متوسطات درجات قلق االختبار لدى المجموعتين   
 التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج

 المتوسط  العدد  المجموعة قلق االختبار 
االنحراف  
 المعياري 

 قيمة ت 
مستوى  

 الداللة 
تفسير مستوى  

 الداللة 
  الجانب النفسي 

 االنفعالي 
 606. 1.560 22.87 15 التجريبية 

 
.549 

 
 غير دالة 

 2.00 22.47 15 الضابطة 

 الجانب الجسمي 
 319. 1.60 21.13 15 التجريبية 

 
.752 

 
 غير دالة 

 1.83 20.93 15 الضابطة 

 الجانب المعرفي
 222. 1.67 21.33 15 التجريبية 

 
.826 

 
 غير دالة 

 1.61 21.20 15 الضابطة 
الجانب  

 االجتماعي 
 1.033 1.25 20.87 15 التجريبية 

 
.310 

 
 غير دالة 

 83. 20.47 15 الضابطة 
الدرجة الكلية  
 لقلق االختبار 

 610. 5.20 86.20 15 التجريبية 
 

.547 
 

 غير دالة 
 4.98 85.07 15 الضابطة 

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  السابق  الجدول  من  متوسطات ويتبين 
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس قلق االختبار )األبعاد والدرجة الكلية(  

 قبل تطبيق البرنامج التدريبي المقترح، بما يدل على تجانس المجموعتين في المتغير التابع.
 :أدوات البحث -د
مقترح   -1 التشاركي  تدريبي  برنامج  التعلم  على  االختبار  االلكترونيقائم  قلق     .لخفض 

 (  1ملحق )
 (  4ملحق )     اعداد الباحث . قلق االختبار مقياس -2
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 خطوات اعداد مقياس قلق االختبار:
اعداد المقياس في صورته األولية: قام الباحث باالطالع على أدبيات قلق االختبار، وكذلك  -

االختبار   قلق  مقياس  مثل  االختبار  لقلق  المتنوعة  والمقاييس  السابقة،  اعداد الدراسات    من 
لساراسون 1999)زهران االختبار  قلق  ومقياس  االختبار    ، (1990)(،  قلق  ومقياس 

ومبرر اعداد الباحث    ، (2018ومقياس قلق االختبار من أعداد ربابعة )  ،( 1980)لسبيلبيرجر
لمقياس قلق االختبار هو اطالعه على المقاييس المعدة مسبقًا معظمها مقتبسة من مقياس 

فقط  ،ساراسون  والجسمي  االنفعالي  النفسي  بالجانب  اهتمت  السابقة  المقاييس  لهذا  ومعظم   ،
اليها، المشار  االربعة  المحاور  يتضمن  االختبار  لقلق  مقياس  بإعداد  الباحث  واستفاد    قام 
الجانب  -الباحث منها في اقتراح أبعاد مقياس قلق االختبار وهي )الجانب النفسي االنفعالي

المعرفي-الجسمي االجتماعي(-الجانب  السابقة    ،الجانب  المقاييس  اغفال  الباحث  حظ  وال 
وضمن الباحث لكل بعد من أبعاد   ،االجتماعي فحرص على اقتراحه ضمن المقياس  للجانب

اليه تنتمي  العبارات  من  مجموعة  على    ،المقياس  األولية  صورته  في  المقياس  عرض  وتم 
 (.  3للتعرف على صدق المحكمين ) ملحق رقم  مجموعة من أعضاء هيئة التدريس 

ال- صورته  في  االختبار  قلق  مقياس  اعداد  حيث  تم  من  المحكمين  آراء  ضوء  في  نهائية 
 (. 4الحذف واالضافة وانتماء عبارات كل محور له.) ملحق رقم 

 وصف مقياس قلق االختبار : -
–الجانب الجسمي    –يتكون مقياس قلق االختبار من أربعة أبعاد )الجانب النفسي االنفعالي  

وتكون االستجابة  ،( عبارات7ويندرج ضمن كل بعد ) ،الجانب االجتماعي(-الجانب المعرفي
)غالبًا   كالتالي  عبارة  كل  درجتين  –درجات    3دائمًا  –درجات    4على  درجة  –أحيانًا  نادرًا 

 ( درجة. 112-28واحدة (، وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين )
 الخصائص السيكومترية لمقياس قلق االختبار: -

 ر في الدراسة:  صدق وثبات مقياس قلق االختبا 
عينة   على  بالتطبيق  الحالي  المقياس  وثبات  صدق  من  بالتحقق  الباحث  قام 

االجتماعية  استطالعية العلوم  بكلية  النفس  علم  قسم  طالب  ،  طالب  (50)عددها  و   من 
 وجاءت النتائج كما يلي: 
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 صدق مقياس قلق االختبار في الدراسة: 
االختبار في صورته األولية على مجموعة من  صدق المحكمين : تم عرض مقياس قلق    -

للتعرف على مدى انتماء   ،(   3المتخصصين في مجال علم النفس والصحة النفسية .ملحق)
االختبار قلق  لقياس  للبنود  ،االبعاد  العبارات  انتماء  العبارات  ، وكذلك  وضوح  حيث   ،ومدى 

التعديالت   إجراء  وتم  بعضها  وإلغاء  الفقرات  بعض  بتعديل  التي  قاموا  التوجهات  ضوء  في 
( بين  تتراوح  واألبعاد  العبارات  على  االتفاق  نسبة  وكانت  المحكمون،  عليها  -%78اتفق 

 وهي نسبة مقبولة لصدق المحكمين . ، (83%
العينة - على  االختبار)لسارسون(  لقلق  آخر  مقياس  بتطبيق  الباحث  قام  المحك:  صدق 

سبيرمان لمتوسط الدرجة الكلية على المقياسين، ووجد    االستطالعية، وتم عمل معامل ارتباط
 وهي قيمة مقبولة لصدق المحك.  ،(6.57ان معامل االرتباط لمتوسط المقياسين هو )

 ثبات مقياس قلق االختبار في الدراسة:
قااااام الباحااااث بااااالتحقق ماااان ثبااااات مقياااااس قلااااق االختبااااار عاااان طريااااق حساااااب معاماااال 

 –ثباااااات ألفاااااا كرونبااااااك، كماااااا قاااااام الباحاااااث باساااااتخدام طريقاااااة التجزئاااااة النصااااافية )سااااابيرمان 
 براون( للتحقق من ثبات المقياس. وجاءت النتائج كما يظهر في الجدول التالي: 

 (2جدول ) 
 تخدام معامل ألفا كرونباك  يبين ثبات مقياس قلق االختبار باس  

 (50والتجزئة النصفية )ن = 

 أبعاد المقياس 
 عدد  

 العبارات 

 طريقة حساب الثبات 

 ألفا كرونباك 
 التجزئة النصفية 
 )سبيرمان_براون(

 745. 751. 7 واالنفعالي  الجانب النفسي 
 782. 798. 7 الجانب الجسمي 
 715. 723. 7 الجانب المعرفي

 708. 721. 7 االجتماعي الجانب 
 812. 823. 28 المقياس ككل 

للمقياس   كرونباك  ألفا  بطريقة  الثبات  معامل  قيمة  أن  السابق  الجدول  من  ويتبين 
(؛ كما بلغت قيمة معامل 0,798(، و)0,721(، وتراوحت لألبعاد بين )0,823ككل بلغت )
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(، وتراوحت لألبعاد بين 0,812)سبيرمان_براون( )الثبات للمقياس بطريقة التجزئة النصفية  
و) 0,708) يؤكد 0,782(،  بما  للمقياس  مرضية  ثبات  درجة  على  تدل  مناسبة  قيم  (؛وهي 

  ثبات المقياس وإمكانية االعتماد عليه والوثوق في نتائجه في الدراسة الحالية.
 االتساق الداخلي: 

الباحث   قام  للمقياس  الداخلي  االتساق  من  بين للتحقق  االرتباط  معامالت  بحساب 
درجة كل مفردة من مفردات المقياس ومجموع درجات البعد الذي تنتمي إليه باستخدام طريقة  

للنتائج    ،Pearson Correlation Coefficient بيرسون   والجدول التالي يتضمن عرضا 
 التي أسفرت عنها المعالجة اإلحصائية لصدق االتساق الداخلي: 

 (3جدول )
 ( 50يوضح حساب االتساق الداخلي لمقياس قلق االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون )ن=  

 الجانب الجسمي  االنفعالي  الجانب النفسي 

معامل االرتباط بالدرجة   العبارة 
 الكلية للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  العبارة 
 للبعد 

1 .670(**) 2 .655(**) 
5 .683(**) 6 .556(**) 
9 .592(**) 10 .436(**) 
13 .622(**) 14 .546(**) 
17 .712(**) 18 .605(**) 
21 .521(**) 22 .556(**) 
25 .488(**) 26 .435(**) 

 الجانب االجتماعي  الجانب المعرفي 

معامل االرتباط بالدرجة   ة العبار 
معامل االرتباط بالدرجة الكلية  عبارة ال الكلية للبعد

 للبعد 
3 .556(**) 4 .688(**) 
7 .427(**) 8 .455(**) 
11 .523(**) 12 .587(**) 
15 .430(**) 16 .578(**) 
19 .553(**) 20 .531(**) 
23 .582(**) 24 .429(**) 
27 .478(**) 28 .446(**) 

 (     0.01دال عند مستوى )   **                                    
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ويتبين من الجدول السابق أن قيم معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات 
(، مما 0,01المقياس ودرجة البعد الذي تنتمي له جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 

 يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي للمقياس. 
درجة  بين  االرتباط  معامل  بحساب  الباحث  قام  المقياس    كما  أبعاد  من  بعد  كل 

 والدرجة الكلية له، والجدول التالي يبين النتائج التي حصلت عليها الباحث: 
 (  4جدول ) 

يبين معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس قلق االختبار والدرجة الكلية له باستخدام معامل  
 (50ارتباط بيرسون )ن= 

بالدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط   البعد   

 (**)807. الجانب النفسي 
 (**)755. الجانب الجسمي 

 (**)782. الجانب المعرفي

 (**)791. الجانب االجتماعي 

 (                   0.01دال عند مستوى )  **                               
( 0.01داللااااااة )وجميااااااع معااااااامالت االرتباااااااط السااااااابقة دالااااااة إحصااااااائيا عنااااااد مسااااااتوى 

 بما يؤكد االتساق الداخلي للمقياس.
والنتااااااائج السااااااابقة تشااااااير إلااااااى مؤشاااااارات صاااااادق وثبااااااات مرتفعااااااة بمااااااا يؤكااااااد إمكانيااااااة 

 في الدراسة الحالية. مقياس قلق االختباراالعتماد علي 
 اجراءات البحث : -هــ

الباحث بتطبيق مقياس قلق االختبار على طالبه-1     الذين  30واختار )  ،قام  ( طالب  
البحث    ،االختبارقلق  حصلوا على درجات مرتفعة في مقياس   وهي عينة   ،واعتبرهم عينة 

 . قصدية وعمدية
الباحث  -2 إلى  يبتقسقام  البحث  عينة  التجريبية  م  (  –)المجموعة  التجريبية   المجموعة 

 .  ( طالب15عدد كل منها )
المجموعت-3 تكافؤ  من  بالتأكد  الباحث  والتجريبيةقام  الضابطة  الباحث   ،ين  واطمئن 

ولهذا أيضًا قام الباحث بوضع فرض يساهم في تكافؤ المجموعتين    ،لتكافؤ المجموعتين
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الضابطة والتجريبية وهو : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  
 .  أفراد العينة من المجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس قلق االختبار

الباحث  -4 االختبار  قام  قلق  مقياس  المجموعتين  تطبيق  لكال  قبليًا    –)الضابطة  قياسًا 
 .التجريبية(

بالمحاضرة -5 المتمثل  التقليدي  بالتعلم  الضابطة  للمجموعة  بالتدريس  الباحث  قام 
واالختبار في نهاية الفصل الدراسي في قاعات االختبار وبمراقبة واختبار ورقي    ،واأللقاء

. 
التشاركي  -6 التعلم  بتطبيق  الباحث  التجريبية  اإللكترونيقام  المجموعة  من    ،مع  وذلك 

 . ، وجعل االختبار الكترونياً خالل البرنامج المقترح موضع الدراسة
 قام الباحث بتطبيق مقياس قلق االختبار تطبيق بعدي. -7
 (. SPSS)قام الباحث بتحليل نتائج استجابات عينة الدراسة باستخدام برنامج -8
)التعلم  -9 الدراسة  لمتغيري  النظري  الدراسة في ضوء اإلطار  نتائج  الباحث بتفسير  قام 

 وكذلك بناء على نتائج الدراسات السابقة .  ،قلق االختبار(–التشاركي االلكتروني 
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية تم وضع مجموعة من التوصيات .-10

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 
قلق      الدراسة على عبارات مقياس  عينة  إجابات  عن طريق  البيانات  تم جمع  بعدما 

البرنامج  باستخدام  معالجتها  تم  اآللي،  بالحاسب  البيانات  هذه  وإدخال  االختبار، 
( )SPSSاإلحصائي  والعشرين  الخامس  اإلصدار   )Statistical Package for 

Social Sciences - Version 25  القيام بمجموعة من األساليب اإلحصائية  ( وتم 
 التالية، وهي:  

)بيرسون(  - بطريقة  االرتباط  لحساب    Pearson Correlation Coefficientمعامل 
 االتساق الداخلي لمقياس قلق االختبار. 

كرونباك    - ألفا  ثبات  قلق    Alpha Cronbachمعامل  مقياس  ثبات  من  للتحقق 
 االختبار .

النصفية  - التجزئة  بطريقة  مقياس   Split-Half Reliabilityالثبات  ثبات  من  للتحقق 
 قلق االختبار.
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مستقلتين  - مجموعتين  بين  للفروق  ت    Independent Samples T Testاختبار 
والض التجريبية  المجموعتين  درجات  متوسطات  بين  الفروق  طبيعة  على  الختبار  ابطة 

 مقياس قلق االختبار قبل وبعد تطبيق البرنامج.
مرتبطتين  - مجموعتين  بين  للفروق  ت   Paired Samples Samples Tاختبار 

Test   مقياس على  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  بين  الفروق  طبيعة  الختبار 
 بعي. اي والتتقلق االختبار في التطبيقين القبلي والبعدي، وكذلك في التطبيقين البعد

 اثنى عشر : نتائج البحث :
 نتائج الفرض األول: 

ينص الفرض األول على أنه "توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى قلق  
االختبار بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في اتجاه 

 التطبيق القبلي". 
االختبار بين متوسطات درجات المجموعة  للتعرف على الفروق في مستوى قلق 

التجريبية في القياسين القبلي والبعدي قام الباحث باختبار اعتدالية الفروق بين القياسين  
سميرنوف -القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، وذلك باستخدام اختباري كولموجروف

(Kolmogorov-Smirnovواختبار شابيرو ،)-( ويلكShapiro-Wilkوق ،) د جاءت قيم
( وهذا يعني اعتدالية توزيع 5( )ملحق رقم0,050 ˂( غير دالة ).Sigمستوى الداللة )

متغير القلق بالنسبة للفروق بين القياسين، مما يعني إمكانية استخدام اختبار )ت( لعينتين 
، للمقارنة بينهما، وجاءت النتائج كما هو مبين في  Paired Samples T Testمرتبطتين 

 (: 5الجدول التالي رقم )
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 (5جدول ) 
يبين نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين متوسطات درجات قلق االختبار لدى المجموعة 

 التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج 

االنحراف   المتوسط  العدد  التطبيق  قلق االختبار
مستوى  قيمة ت  المعياري 

 الداللة 
تفسير مستوى  

 الداللة 
  النفسي الجانب  

 واالنفعالي 
 6.043 1.60 22.87 15 قبلي

 
.000 

 
دالة عند 

 2.23 18.87 15 بعدي  0.01مستوى 

 الجانب الجسمي 
 8.023 1.60 21.13 15 قبلي

 
.000 

 
دالة عند 

 1.93 17.00 15 بعدي  0.01مستوى 

 الجانب المعرفي 
 7.192 1.68 21.33 15 قبلي

 
.000 

 
دالة عند 

 3.20 15.47 15 بعدي  0.01مستوى 

 الجانب االجتماعي 
 5.480 1.25 20.87 15 قبلي

 
.000 

 
دالة عند 

 3.13 16.33 15 بعدي  0.01مستوى 
الدرجة الكلية لقلق  

 االختبار
 9.693 5.20 86.20 15 قبلي

 
.000 

 
دالة عند 

 6.97 67.67 15 بعدي  0.01مستوى 

 يلي:ويتبين من الجدول السابق ما 
( بين متوسطات درجات 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  

االختبار   قلق  مقياس  على  والبعدي  القبلي  القياسين  في  التجريبية  المجموعة  أفراد 
المجموعة   أفراد  درجات  أن  أي  القبلي،  التطبيق  اتجاه  في  الكلية(  والدرجة  )األبعاد 

قلق   مقياس  على  يعني  التجريبية  بما  التدريبي،  البرنامج  بعد  انخفضت  قد  االختبار 
المجموعة   أفراد  لدى  االختبار  قلق  خفض  في  المقترح  التدريبي  البرنامج  فاعلية 

 التجريبية.
ارشادية   برامج  ببناء  اهتمت  التي  السابقة  الدراسات  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

مثل   االختبار  قلق  مستوى  )لخفض  زهران  عزب   ،(1999دراسة  أبو  ودراسة 
(  Orbach, Lindsay , Grey ,2007ودراسة أورباش وليندسي وجيري)،(2008)

( وكوهين  يهاف  وبينيت Yahav & Cohen , 2008ودراسة  ستويل  (،ودراسة  
(Stwell & Bennett ,2010)،  ( الخواجة  الشحات    ،( 2012ودراسة  ودراسة 

ودراسة    ،(2017مادنة )ودراسة ح  ،(2015ودراسة أبو حسونة )  ،(2013والبالح )
( التشاركي   ،(  2018علي  بالتعلم  اهتمت  التي  الدراسات  نتائج  مع  أيضًا  وتتفق 
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ودراسة    ، (2018ودراسة سمر والنجار )  ، (2019دراسة عبد هللا )  االلكتروني ومنها
( )  ، (2018سلمان  واألستاذ  والجزار  مهدي  تساي   ،(2012ودراسة  ودراسة 

(Tsi,2010)،  ( إدمان  )  ،(Edman,2010ودراسة  سو    ، (So,2009ودراسة 
وليفبوسيك) بيكالجي  نتيجة    (،Peklaji&Levpusck,2006ودراسة  مع  وتختلف 

( والتي توصلت إلى   Nahed & Al-Shanawani,2012دراسة الناهد والشنواني )
عدم وجود عالقة ايجابية ما بين تفاعل الطالبات مع بيئة التعلم التشاركي االلكتروني 

التي      ،والدافعية االلكتروني  التشاركي  التعلم  ضوء مميزات  ذلك في  الباحث  ويفسر 
ثقة  بتنمية  الجلسات  اهتمت  حيث  الدراسة  موضع  التدريبي  البرنامج  عليها  اعتمد 

بنف الدافعية  الطالب  وتنمية  لدية،  التعلم  بيئة  وتنشيط  التعليمية،  وقدراته  سه، 
الدراسي،لإلنجاز الذاكرة   ،والتحصيل  في  تظل  يجعلها  مما  وتوليدها،  المعرفة  وبناء 

الفهم والتحليل والتركيب واالستدالل  ، فترة طويلة، وتنتق من الحفظ واالستظهار إلى 
على تنمية المهارات االجتماعية والشخصية  وأيضا يعمل التعلم التشاركي االلكتروني  

المتعلم الناقد،،لدى  التفكير  ومهارات  الذات  فاعلية  من    وتنمية  التكنولوجيا  واستثمار 
خالل البرنامج التدريبي المقترح يعد أحد الجوانب المحببة للطالب، ومسايرًا للتغيرات  

التعلم في  البرنامج  الحديثة  جلسات  تضمنتها  التي  والفنيات  التغذية ،  مثل  التدريبي 
المتعلم حول  والتمركز  والتعزيز،  االجتماعية    ،الراجعة  والمهارات  الجماعي،  والثواب 

يعده  الذي  اعداد ملخص  المعرفة وتوليدها، وكذلك  اكتساب  في  فعااًل  دورًا  لها  كان 
التعلم  في نهاية كل جلسة الرئيسة لموضوع  والملخص    ،الطالب ويتضمن األفكار 

التدريبي، وبنك األسئلة، كان له دور فعال    العام الذي البرنامج  تم أعداده في نهاية 
ممارسة   وأيضًا  الطالب،  لدى  االختبار  قلق  مستوى  وخفض  بالنفس  الثقة  تنمية  في 
التدريبي أدى إلى تبادل   البرنامج  التعاونية ضمن جلسات  التعلم من خالل األنشطة 

والخبرات للط  ،اآلراء  المهارى  األداء  المستمر وحسن  والتفاعل  التواصل  ودعم  الب، 
    .ورفع الكفاءة الذاتية لديهم  ،بينهم
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 نتائج الفرض الثاني: 
ينص الفرض الثاني على أنه "توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى قلق  

االختبار بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في القياس البعدي في اتجاه  
 المجموعة الضابطة". 

والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث أوال باختبار اعتدالية توزيع متغير القلق لدى  
كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي المقترح، وذلك 

-(، واختبار شابيروKolmogorov-Smirnovسميرنوف )-باستخدام اختباري كولموجروف
(  0,050 ˂( غير دالة ).Sig(، وقد جاءت قيم مستوى الداللة )Shapiro-Wilkلك )وي

( وهذا يعني اعتدالية توزيع متغير القلق بالنسبة لكل مجموعة من المجموعتين  5)ملحق رقم
التجريبية والضابطة بعد البرنامج، مما يعني إمكانية استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين  

Independent Samples T Test للمقارنة بينهما، وجاءت النتائج كما هو مبين في ،
 (: 6الجدول التالي رقم )

 (6جدول ) 
يبين نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين متوسطات درجات قلق االختبار لدى المجموعتين 

 التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج 

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة قلق االختبار
 المعياري 

مستوى  قيمة ت 
 الداللة 

تفسير مستوى  
 الداللة 

  الجانب النفسي 
 واالنفعالي 

 2.23 18.87 15 التجريبية
دالة عند  000. -4.603-

0.01مستوى   1.70 22.20 15 الضابطة 

 الجانب الجسمي 
 1.93 17.00 15 التجريبية

دالة عند  000. -5.511-
0.01مستوى   1.64 20.60 15 الضابطة 

 الجانب المعرفي 
 3.20 15.47 15 التجريبية

دالة عند  000. -5.267-
0.01مستوى   2.51 21.00 15 الضابطة 

الجانب  
 االجتماعي

 3.13 16.33 15 التجريبية
دالة عند  000. -4.052-

0.01مستوى   1.71 20.07 15 الضابطة 
الدرجة الكلية لقلق  

 االختبار
 6.97 67.67 15 التجريبية

دالة عند  000. -7.694-
0.01مستوى   4.24 83.87 15 الضابطة 

داللة    مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  السابق  الجدول  من  ويتبين 
قلق  0.01) على مقياس  التجريبية والضابطة  المجموعتين  درجات  بين متوسطات   )
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اتجاه   في  المقترح،  التدريبي  البرنامج  تطبيق  بعد  الكلية(  والدرجة  )األبعاد  االختبار 
أفراد درجات  أن  أي  الضابطة،  قلق    المجموعة  مقياس  على  التجريبية  المجموعة 

قد انخفضت بعد البرنامج التدريبي فأصبحت أقل من  المستخدم في الدراسة  االختبار
ال المجموعة  أفراد  في    ،ضابطةدرجات  المقترح  التدريبي  البرنامج  فاعلية  يعني  بما 

التجريبية المجموعة  أفراد  لدى  االختبار  قلق  تعرض   ،خفض   : ذلك  الباحث  ويفسر 
فقط والمحاضرة  وااللقاء  التقليدي  للتعلم  الضابطة  الدور    ،المجموعة  المعلم  ويلعب 

وال توجد   ،والطالب متلقي للمعرفة وال يشترك في استكشافها أو توليدها  ،الرئيس فيه
اجتماعية للفهم  ،مهارات  جهد  بذل  دون  الحفظ  على  التعلم  من  النوع  هذا    ، ويعتمد 

وأنشطته التعلم  بيئة  االبداعوال  ، ويهمل  أو  االبتكار  ينمي  الزمان    ،  محدد  تعلم  وهو 
والتواصل مع المعلم    ، والمكان مما يسبب ملل الطالب وانخفاض مستوى الدافعية لدية

الفرصة على الطالب لالستفسار وطرح   الحصة فقط مما يضيع  يكون مرتبط بوقت 
م أدنى مستويات  ويقيس هذا التعل  ، وال توجد تغذية راجعة لما تعلمه الطالب  ،األسئلة

التذكر مستوى  وهو  الدراسي  للتحصيل  الفهم    ، بلوم  مثل  األخرى  المستويات  ويهمل 
والتركيب استدعاء    ،والتحليل  صعوبة  هو  باالمتحانات  المرتبطة  عيوبه  أهم  ومن 

وأيضًا هذا    ،وتذكر المعلومات ألنها غير مرتبطة مما يزيد من مستوى قلق االختبار
فس والدافعية والتعلم الذاتي مما يساعد في ابراز وترسيخ أسباب التعلم يهمل الثقة بالن

الطالب لدى  االختبار  لجلسات    ، قلق  تعرضوا  فقد  التجريبية  المجموعة  طالب  أما 
وما لها تأثير فعال   ،البرنامج التدريبي المقترح القائم على التعلم التشاركي االلكتروني

التحصيل تنمية  الت  ، والدافعية  ،في  االجتماعية  ،عليميةوالقدرات  ورفع    ،والمهارات 
الذاتية بالنفس  ،الكفاءة  ......الخ  ،والثقة  الذات  فاعلية  تأثير    ،وتنمية  لها  وكلها 

لالختبار الطالب  الستعداد  أداء    ،ايجابي  عند  لدية  القلق  مستوى  من  يخفض  مما 
 االختبار .

 نتائج الفرض الثالث: 
الثالث على أنه "ال توجد   فروق ذات داللة احصائية في مستوى قلق  ينص الفرض 

 التتبعي(". -االختبار بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين )البعدي
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المجموعة   درجات  متوسطات  بين  االختبار  قلق  مستوى  في  الفروق  على  للتعرف 
والتت البعدي  القياسين  في  بياالتجريبية  الفروق  اعتدالية  باختبار  الباحث  قام  القياسين  بعي  ن 

كولموجروف اختباري  باستخدام  وذلك  التجريبية،  للمجموعة  والتتبعي  سميرنوف  -البعدي 
(Kolmogorov-Smirnovواختبار شابيرو ،)-( ويلكShapiro-Wilk  قيم (، وقد جاءت 

( الداللة  ).Sigمستوى  دالة  غير  رقم0,050  ˂(  )ملحق  توزيع 5(  اعتدالية  يعني  وهذا   )
القلق بالنسبة ل القياسين، مما يعني إمكانية استخدام اختبار )ت( لعينتين  متغير  لفروق بين 

، للمقارنة بينهما، وجاءت النتائج كما هو مبين في  Paired Samples T Testمرتبطتين  
 (: 7الجدول التالي رقم )

(  7جدول )   
يبين نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين متوسطات درجات قلق االختبار لدى المجموعة 

من التطبيق  يوم 60وبعد مرور فترة التدريبي   التجريبية بعد تطبيق البرنامج   

 المتوسط  العدد  التطبيق  قلق االختبار 
االنحراف  
 المعياري 

 قيمة ت 
مستوى  

 الداللة 

تفسير  
مستوى  

 الداللة 
  النفسي الجانب  

 واالنفعالي 
 2.23 18.87 15 بعدي

 غير دالة  815. 238.
 1.91 18.73 15 تتابعي 

 الجانب الجسمي 
 1.93 17.00 15 بعدي

 غير دالة  486. 716.
 1.97 16.80 15 تتابعي 

 الجانب المعرفي
 3.20 15.47 15 بعدي

 غير دالة  499. 695.
 2.69 15.33 15 تتابعي 

الجانب  
 االجتماعي 

 3.13 16.33 15 بعدي
 غير دالة  535. 636.

 1.75 16.07 15 تتابعي 
الكلية   الدرجة 

 لقلق االختبار 
 6.97 67.67 15 بعدي

 غير دالة  392. 883.
 5.40 66.93 15 تتابعي 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية  

الكلية(،   والدرجة  )األبعاد  االختبار  قلق  مقياس  على  والتتابعي  البعدي  القياسين  في 
أي أن أفراد المجموعة التجريبية قد احتفظوا بمستواهم على مقياس قلق االختبار بعد 
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البرنامج التدريبي، بما يعني استمرار فاعلية البرنامج  من تطبيق    يوم  60مرور فترة  
 التدريبي المقترح في خفض قلق االختبار لدى أفراد المجموعة التجريبية. 

اكتسبوا مجموعة   قد  التجريبية  المجموعة  أن طالب  في  النتيجة  الباحث هذه  ويفسر 
جلسات انتهاء  بعد  حتى  معهم  استمرت  والحياتية  التعليمية  المهارات   ،البرنامج  من 

واالستكشاف وتوليد المعرفة والبحث   ،وتنمية الذات  ، ومن هذه المهارات الثقة بالنفس
التعلم بعضها ببعض  ،عنها الراجعة  ،والعمل ضمن فريق  ،وربط مجاالت    ، والتغذية 

وتدعيم التواصل المستمر مع   ،وتوظيف المعرفة في مجاالت الحياة  ، وتنمية الدافعية
واالساتذة االخرين  ،الزمالء  وآراء  خبرات  من  ارتبطت    ،واالستفادة  عديدة  ومهارات 
 واالستعداد لالختبار من أول يوم في الدراسة . ،بعادات االستذكار

 :ثالث عشر : توصيات البحث 
 في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يلي : 

 االمتحان لدى طالب الجامعة. تفعيل استخدام التعلم التشاركي االلكتروني في خفض قلق -1
 ضرورة االهتمام بالتعلم التشاركي االلكتروني في تحسين جوانب العملية التعليمية .-2
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 قائمة املراجع واملصادر:
 املراجع العربية:

عزيز)- مجدي  الذاتي(.2004إبراهيم،  التعلم  أساليب  خالل  من  عالم    ،التفكير  القاهرة: 
 الكتب.

حسونة- )أنش  ،أبو  محمود  )معرفي2015ت  تدريبي  برنامج  أثر  خفض    -(.  في  سلوكي( 
األهلية إربد  جامعة  طلبة  لدى  االختبار  قلق  التربوية   ،مستوى  للدراسات  الجامعة  مجلة 

 . 182-158(، ص ص 1(، ع) 23مج ) ،والنفسية
السيد)  أبو خطوة،- المولى  عبد  المشتقة    مبادئ(.2010السيد  االلكترونية  المقررات  تصميم 

"دور التعلم االلكتروني في تعزيز مجتمعات  مؤتمر    ،من نظريات التعلم وتطبيقاتها التعليمية
 المنعقد بمركز زين للتعلم االلكتروني بدولة البحرين .  المعرفة "

عزب- )،أبو  إبراهيم  لدى  2008نائل  االختبار  قلق  لخفض  مقترح  إرشادي  برنامج  (.فعالية 
 فلسطين . ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستيرطالب المرحلة الثانوية بمحافظة غزة، 

(. استهدفت التعرف على فاعلية برنامج ارشادي معرفي 2011عطاف محمود )،أبو غالي  -
مجلة العلوم    عينة من طالبات الثانوية العامة بمحافظة رفح،في خفض قلق االمتحان لدى  

 . 78-50(،ص ص  3(،ع )12مج) ،التربوية والنفسية
ساره- وياسين،أبو  الرحمن  )  ،عبد  على  2018صالح  حاسوبية  برامج  استخدام ثالثة  (.أثر 

مجلة    ،ي الرياضيات في مديرية قباطية )دراسة مقارنة(فالتحصيل لدى طلبة الصف العاشر  
 . 1032-1004(، ص ص 6(، ع )32مج )،اح لألبحاث )العلوم االنسانية(جامعة النج

النصر- )،أبو  محمد  .  2012مدحت  وتحسين  (  التركيز  :  ،الذاكرةقوة  المجموعة    القاهرة 
 العربية للتدريب والنشر . 

)  ،أحمد- هللا  عبد  أحمد  التعليمي  2018ايمان  االنفوجرافيك  نمطي  اختالف  (.أثر 
( الويكي  خالل  من  والتفكير  Wiki)الفردي/التعاوني(  التشاركي  التعلم  مهارات  تنمية  (في 

،  )180(ع    ،كلية التربية بجامعة األزهرمجلة    ، التحليلي لدى طالب كلية التعليم الصناعي
 الجزء األول . 
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التشاركي االلكرتوني يف خفض قلق االختبارفاعلية برنامج  تدرييب مقرتح قائم على التعلم   

-( الحميد  عبد  أحمد  محمد  المتزامن 2016أمين،  التشاركي  التعلم  نمطي  اختالف  أثر   .)
وغير المتزامن على تنمية مفاهيم ومهارات انتاج صفحات االنترنت ومهارات التعاون ومفهوم 

االبتدائية الحلقة  تالميذ  لدى  بجامعة   ،وراه دكترسالة    ،الذات  للتربية  العليا  الدراسات  كلية 
 القاهرة .

هللا)  ،بنيان- عبد  لتنمية  2018نوره  السحابية  الحوسبة  بيئة  في  التشاركي  التعلم  نمط  (.أثر 
اآللي الحاسب  معلمات  لدى  التكنولوجية  والنفسية  ،الكفايات  التربوية  للعلوم  الدولية    ، المجلة 

 . 177-144(، ص ص 11ع)
(.أثر كل من ترتيب فقرات االختبار ومستوى 2015الحاج محمود، فريال محمود محمد )-

من   االختيار  نوع  من  اختبار  في  الطالب  أداء  على  التربوية    مجلة  ،متعددالقلق  العلوم 
 . 605-587ص ص ، ( 2)ع،(16) مج،مركز النشر العلمي–جامعة البحرين  ،والنفسية

(.مشكالت طلبة الجامعة ومستوى االكتئاب لديهم في  1999نادر)  ،محمود والزيات،حسين-
 (. 2(، ع )3جامعة البتراء، مج ) ،مجلة البصائرضوء بعض المتغيرات، 

غزة :دار المقداد    –فلسطين    ،علم النفس التربوي )نظرة معاصرة ((.2001محمد ) ،الحلو-
 للطباعة والنشر . 

وإسماعيل - ابراهيم  أمل  )  آية،حماده،  االلكتروني 2014طلعت  للتعلم  بيئة  تصميم  (.أثر 
الويب   أدوات  بعض  على  قائمة  تنمية    2التشاركي  على  التواصلية  النظرية  لمبادئ  وفقًا 

دراسات عربية في التربية    مجلة   ، مهارات ادارة المعرفة الشخصية لدى طالب الحاسب اآللي
 . (56) ع ،السعودية ،وعلم النفس

فاعلية برنامج إرشادي جماعي في خفض مستوى قلق االختبار   (.2017برهان )  ،حمادنة  -
  ، وتحسين عادات االستذكار لدى عينة من الطالب المتفوقين في كلية التربية بجامعة نجران

 . 131-119ص ص  ،(1ع ) ، (13مج )  ،المجلة األردنية في العلوم التربوية
المدونات   (. 2016محمد جابر)،خلف هللا - التشاركي والتنافسي عبر  التعلم  فاعلية استخدام 

التعليم)مستقلين  تكنولوجيا  شعبة  طالب  اكساب  في  توظيف  -االلكترونية  مهارات  معتمدين( 
التعليم في  للويب  الثاني  الجيل  في  مجلة    ،تطبيقات  عربية  النفسدراسات  وعلم    ، التربية 

 (.  70ع ) ،السعودية
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)  ،خميس- عطية  التعليم(.2003محمد  تكنولوجيا  الكلمة    ،منتجات  دار  مكتبة  القاهرة: 
 للطباعة والنشر. 

مؤتمر تكنولوجيا التربية (. بيئات التعلم االلكتروني التكيفي، 2016خميس، محمد عطية )-
 . 121-137الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، ص ص  والتحديات العالمية للتعليم،

)   ، الخواجة- الفتاح  قلق  2012عبد  مستوى  خفض  في  جمعي  ارشادي  برنامج  .فاعلية   )
 مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،االختبار لدى عينة من الطلبة الذكور بجامعة السلطان قابوس

 . 494-471ص ص   ،(3ع ) ،(14مج )  ،جامعة البحرين –
 ار الفالح . الكويت : د ،عربي–انجليزي  ،قاموس التربية(.2010أمين )، الخولي-
صالح)،الدسوقي - النظرية  2015وفاء  على  القائم  الويب  عبر  التشاركي  التعلم  (.أثر 

الخاص   الدبلوم  طالب  لدى  االتقان  ودافعية  األكاديمية  الذات  فاعلية  على  االتصالية 
التعليم النفسمجلة    ،تكنولوجيا  وعلم  التربية  في  عربية  )،السعودية  ،دراسات  ع    (،62مج 

 . 162-129، ص ص  (62)
( . المرونة النفسية وعالقتها بقلق االختبار لدى طلبة 2018هشام عبد الحافظ )  ،ربابعة-

 كلية التربية بجامعة اليرموك . ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية
إخفاء الروابط(  -(.العالقة بين نمط اإلنجاز التكيفي )اظهار2014رمود، ربيع عبد العظيم )-

حدسي( وأثرها في تنمية التفكير   –االلكتروني المتنقل وأسلوب التعلم )حسي ببيئة التعلم 
 ،(56ع) ،رابطة التربويين العرب ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس  ،االبتكاري 
 . 114-53ص ص 

) ،زهران- السالم  عبد  قلق  1999حامد  مع  للتعامل  مصغر  إرشادي  برنامج  فاعلية  (.مدى 
الموديوالت والمناقشة الجماعيةالدراسة وقلق   التربية  ،االمتحان بأسلوب  جامعة    ،مجلة كلية 

 . 12-4(، ص ص  24ع ) ،عين شمس
 القاهرة: عالم الكتب .،علم النفس االجتماعي(.2000حامد عبد السالم )  ،زهران-
ترجمة معتز سيد عبد هللا والحسين محمد    ، القلق( .2016جيرالد )  ،زيدر،موشي وماثيوس-

 المجلس الوطني للثقافة والفنون .   ،الكويت : سلسلة عالم المعرفة ،عبد المنعم
-( حسين  حسن  التدريس(.2003زيتون،  التعلم  ،استراتيجيات  لطرق  عالم    ،رؤية  القاهرة: 

 الكتب .
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استراتيجية التعلم التشاركي االلكتروني (.فاعلية استخدام  2016الرا ابراهيم عبد هللا)،زواهرة-
كلية   ،رسالة ماجستير  ،في تنمية دافعية طلبة الصف السابع نحو تعلم مادة اللغة االنجليزية

 التربية جامعة اليرموك باألردن.
( . جودة الحياة وعالقتها باألفكار الالعقالنية المرتبطة بقلق االمتحان  2015فوزية )   ،داهم-

جامعة    ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  ،رسالة ماجستير  ،الثالثة ثانوي لدى طالب السنة  
 الشهيد حمه لخضر الوادي . 

الحسن)،سالم- محمد  هللا  وعالقته2016هبة  االختبار  والضغوط    (.قلق  الضبط  بموضع 
العربية   بالمملكة  حائل  بجامعة  التربية  كلية  طالبات  لدى  الدراسي  والتحصيل  النفسية 

التربويةالسعودية،   العلوم  القاهرةمجلة  العليا بجامعة  الدراسات  (،  3(، ع )24مج )  ،، كلية 
 . 356-327ص ص 

للتعلم المقلوب التفاعلي وقياس (. بناء نموذج  2018رامي كمال الدين صادق ) ،السعودي  -
أثره على تنمية مهارات التعلم التشاركي واالستيعاب المفاهيمي في العلوم لدى تالميذ المرحلة  

 .كلية التربية بجامعة كفر الشيخ  ،رسالة ماجستير،االعدادية
-( محمد  هدى  والتفكير 2013سلمان،  القراءة  مهارات  تنمية  في  االلكتروني  التعلم  أثر   .)
، جامعة بابل، مجلة كلية التربية األساسيةالبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي،  ا

 . 178-161(، ص ص  11ع )
والنجار،  سمره- العزيز  عبد  محمد  )،عماد  السيد  محمد  بعض 2018محمد  أثر   .)

وانتاج  استراتيجيات التعلم االلكتروني التشاركي في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات تصميم  
مجلة بحوث    المقررات االلكترونية لدى عينة من طالب جامعة أم القرى وتفكيرهم االبتكاري،

 . 403-335ص ص  ،العدد التاسع عربية في مجاالت التربية النوعية،
محمد)،سليمان- وحيد  تطبيقات  2016محمد  على  قائمة  تشاركي  تعلم  استراتيجية  (.تطوير 

في   وأثرها  التربوية  لدى  جوجل  نحوها  واالتجاه  االلكترونية  المقررات  تصميم  مهارات  تنمية 
بيشة بجامعة  التدريس  هيئة  النفس  ،أعضاء  وعلم  التربية  في  عربية  دراسات    ،مجلة 

 . 56-17،ص ص (71)ع
شوقي)،شبل- )الفردي  2015عصام  التعلم  نمط  التدوين  –(.دعم  التشاركي(بأدوات 

واأل المعرفي  التحصيل  على  وأثره  للطالب   المهارى داء  االجتماعي  والرضا  الذاتي  والتنظيم 
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التربية بكلية  التعليم  ،المعلمين  لتكنولوجيا  المصرية  الجمعية    ،،ابريل(2)،ع(25) مج    ،مجلة 
 . 80-5ص ص 

والبالح  - مجدي  )،الشحات،  االختبار2013خالد  قلق  لخفض  ارشادي  برنامج  فاعلية   .) ، 
بالنفس الثقة  الجامعة  ،وأثره في  التربية ببنها  ، ودافعية االنجاز لدى طالب  مج   ،مجلة كلية 

 . 54-30ص ص   ، (1الجزء )  ،(94)
والنجار  ،شحاته- )  ، حسن  والنفسية(.2011زينب  التربوية  المصطلحات  :    ،معجم  القاهرة 

 الطبعة الثانية . ،الدار المصرية اللبنانية
العزيز  ، الشخص- االحتياجات (.2010السيد)عبد  وذوي  العاديين  األطفال  سلوك  تعديل 

 القاهرة : مكتبة الطبري للطباعة .  ،الخاصة
)،الشيخ- المولى  التربوي    (. 2016فضل  والتقويم  القياس  مادة  تحصيل  بين  العالقة  نمذجة 

واالتجاهات االختبار  وقلق  االنجاز  ودافعية  الدراسي  كلية    والتحصيل  طلبة  لدى  النفسية 
-جامعة البطانة  ،مجلة جامعة البطانة للعلوم االنسانية واالجتماعية،التربية بجامعة الخرطوم

 .  147-112، ص ص (1) ، ع(4)مج  ،عمادة البحث العلمي والنشر والترجمة
- ( محمد  محمود  التحصيل  2009الطنطاوي،  مستوى  لتحسين  تدريبي  برنامج  (.فاعلية 

كلية التربية بجامعة عين    ،رسالة دكتوراه   ،الدراسي لدى المتفوقين عقليًا منخفضي التحصيل
 شمس .

(.أثر نمطين للتشارك في تصميم المشكلة 2017سليمان وعبد العزيز، حمدي أحمد)  ،عابد-
السنة   المشكلة لدى طلبة  الرياضي والوعي االبداعي بحل  الفهم  الرياضية على تنمية عمق 

تبوكالتحضيري بجامعة  البحرين  ،ة  بجامعة  والنفسية  التربوية  العلوم  النشر    ،مجلة  مركز 
 . 553-511(، ص ص 2ع )  ،(18مج ) ،العلمي

(.فاعلية بيئة تعلم الكترونية تشاركية في تنمية مهارات مونتاج  2014عبادي، علي حسن )-
التعليم تكنولوجيا  شعبة  طالب  لدى  الرقمي  الدراسات   ،ماجستيررسالة    ،الفيديو  معهد 

 جامعة القاهرة. –والبحوث التربوية 
المقصود يوسف ) القادر، رباب عبد  الثاني  2016عبد  القائم على الجيل  التشاركي  (.التعلم 

للويب وأثره في تنمية مهارات تصميم وإنتاج األلعاب التعليمية اإللكترونية لطالبات الصفوف 
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تعلمهم نمط  وفق  ال  ،األولى  المتخصصةالمجلة  التربوية  )دولية  مج   ،5( ص  ،(1(،ع  ص 
172-207 . 

(.استخدام التعلم التشاركي القائم على الحوسبة السحابية  2019علي محمد غريب )،عبد هللا-
المجلة التربوية   ،لتنمية مهارة تطبيق البرامج التفاعلية والكفاءة الذاتية لدى شعبة الرياضيات

 . (66)ع  ،بكلية التربية جامعة سوهاج
الغفور- االلكتروني2012نضال)،عبد  التعلم  لتصميم  التربوية  جامعة    ،(.األطر  مجلة 

 . 256-209ص ص ،، يناير1،ع16مج األقصى )سلسلة العلوم االنسانية (،
(.فاعلية مقرر الكتروني في علم االجتماع قائم على  2011محمد سيد فرغلي ) ،عبد الرحيم

على التفكير الجمعي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحلة  التعلم التشاركي في تنمية القدرة  
 جامعة عين شمس.  –كلية التربية  ،ه رسالة دكتورا  ،الثانوية

)  ،العبري - محمد  علي  هللا  االختبار 2017عبد  قلق  مستوى  في  االلكتروني  التقويم  (.أثر 
تربية بجامعة  كلية ال  ،رسالة ماجستير  ،والتحصيل في مادة العلوم لدى طالب الصف الثامن

 السلطان قابوس.
سميد،عبيدات- وأبو  الحادي  (.2005سهيلة)  ،ذوقان  القرن  في  التدريس  استراتيجيات 

 :دار ديبونو للنشر والتوزيع. عمان-، األردندليل المعلم والمشرف التربوي  –والعشرين 
(.أثر استخدام البرمجيات االجتماعية  2010عزيزه عبد هللا )  ،هيفاء علي وطيب  ،العتيبي-

التربويات النمو المهني لدى المشرفات  التعلم الشبكي التشاركي على  المؤتمر   ،القائمة على 
في   المعرفة تجارب ومعايير ورؤى  لمجتمع  العربي  التعليم  اصالح  الخامس مستقبل  الدولي 

 للتعليم والتنمية .، المركز العربي يوليو 15-13الفترة من 
قائم  2016وضحى حباب عبد هللا )،العتيبي  - بالمشروعات  للتعلم  (. فاعلية نموذج مقترح 

على التعلم التشاركي باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مهارات التفكير الناقد 
الرحمن،   عبد  األميرة نورة بنت  لدى طالبات جامعة  الذات  الدراسات  وفاعلية  التربوية مجلة 

 (. 3،ع ) (10)مج  ،والنفسية
االسكندرية : دار الفكر العربي   ،القلق وادرة الضغوط النفسية(.2007فاروق السيد )،عثمان-

 الطبعة الثانية .   ،للنشر والتوزيع 
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 ( أحمد  سيد  نفسية (.  1986عثمان،  دراسة  المسلمة:  والشخصية  االجتماعية  المسؤولية 
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.             ،تربوية

الدين)،عرفه- المجتمع  (.2005صالح  لتنمية  "رؤية  المعرفة  مجتمع  في  الجيد  التعلم  آفاق 
 القاهرة : عالم الكتب . ،" العربي وتقدمه

فاعلية برنامج ارشادي نفسي لخفض قلق االمتحان 2018علي، منال عمر عيسى )   -  .)
بالنفس لدى طالبات جامعة الباحة : دراسة ميدانية لطالبات السنة التحضيرية وتعزيز الثقة  

 كلية اآلداب . –جامعة النيلين  ،رسالة دكتوراه  ،بشهبة
 القاهرة : دار الفكر العربي. ،تكنولوجيا التعليم االلكتروني . (2008نبيل جاد ) ،عزمي-
 القاهرة : دار الفكر الجامعي .  ،االرشاد النفسي . ( 1990العيسوي، عبد الرحيم )-
أحمد)،الغول- محمد  تصميم    (2012ريهام  عند  العمل  مجموعات  استراتيجيات  بعض  .أثر 

الثاني   الجيل  خدمات  تنمية مهارات تصميم وتطبيق بعض  على  االلكتروني  للتدريب  برامج 
 جامعة المنصورة . –كلية التربية  ،رسالة دكتوراه  ،للويب لدى أعضاء هيئة التدريس

-( الوكيل  عبد  ابراهيم  الحادي      (. 2012الفار،  القرن  مطلع  وتحديات  الحاسوب  تربويات 
 القاهرة : دار الفكر العربي . ،والعشرين

هللا- رزق)،فضل  التعلم 2015هيثم  مهارات  لتنمية  الكترونية  تعليمية  مدونة  (.استخدام 
لدى   المنتج  وجودة  الخاصالتشاركي  الدبلوم  التربية  ، طالب  كلية  طنطا  ،مجلة  ع    ،جامعة 

 . 113-75(، ص ص  57)
(.فاعلية نظام مقترح لبيئة تعلم تشاركي عبر االنترنت في تنمية  2013همت عطية)،قاسم-

التعليم تكنولوجيا  طالب  لدى  التعلم  بيئة  نحو  واالتجاهات  المشكالت  حل  رسالة   ،مهارات 
 جامعة عين شمس . –عية كلية التربية النو  دكتوراه،

)   ،قطامي- (ادارة  (.  2002نايفة  السيكولوجية  )األسس  الفكر    ،الصفوف  دار   : الكويت 
 الطبعة األولى .  ،للطباعة والنشر والتوزيع

أحمد  - منى  ومصطفى،  كامل  فادية  وحمام،  العزيز  عبد  وجدان  الكحيمي، 
 (.  5ط ) ،الرياض: مكتبة الرشد ،الصحة النفسية.(2016سيد)
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(.  2019محمد عبده وموسى، أسامه مصطفى محمد)،الكيال، مختار احمد السيد وحسيني  -
الخاصة   التعلم  ذاتيًا في عالج بعض صعوبات  المنظم  التعلم  لتنمية مهارات  برنامج مقترح 

 . 86-41ص ص  ،(58ع ) ،جامعة عين شمس–مجلة مركز االرشاد النفسي ،في العلوم
(.استراتيجية الكترونية للتعلم التشاركي في مقرر مشكالت تشغيل 2007دعاء محمد )،لبيب-

واالتجاهات نحوها لطالب الدبلوم العام في التربية   والمهارى يل المعرفي صالحاسب على التح
 جامعة القاهرة . ،معهد الدراسات التربوية ،دكتوراه رسالة  ،شعبة كمبيوتر تعليمي

)نبيل  ،متولي- الخالق  التعليم  2004عبد  مفهوم  ضوء  في  الثانوي  التعلم  منظومة  (.تجديد 
 . (46)ع ،جامعة الزقازيق  -مجلة كلية التربية ،االلكتروني

(.تصميم أنشطة إثرائية في ضوء إحدى برمجيات الرياضيات 2017مرسال، إكرام محمد )-
المرحلة االبتدائية المعرفة الرياضية  التفاعلية برمجية جيوجبرا واستخدامها في اكساب تالميذ  

 . 47-17،ص ص (81)ع  ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،المفاهيمية واالجرائية
-( العالي  التعليم  في  والتقويم  للقياس  الوطني  خفض  ه(.  1434المركز  استراتيجيات  دليل 

 الرياض : وزارة التعليم العالي .  ،قلق االختبار
القائم على الويب(.2012واالستاذ)  ،وخميس،مهدي- التشاركي  للتعلم  بمقرر   2استراتيجيتان 

بعد عن  كلية    ،الكتروني  طلبة  لدى  وتطبيقها  المعرفة  توليد  مهارات  تنمية  في  وفاعليتهما 
 .(13)ع،مجلة البحث العلمي في التربية ،التربية

التقويم  (.2015شرف) علي    الموسوي،- بين  الحاسوبي  التشاركي   جامعة  ،والممارسةالتعلم 
 السلطان قابوس، كلية التربية.

-   ( خذايرية   الخامسة  2018هاجر،  السنة  تالميذ  لدى  االمتحان  قلق  على  التعرف   .)
 الجزائر . ،كلية العلوم االجتماعية واالنسانية ،رسالة ماجستير ،ابتدائي

)   ،الوحش- مهيوب  العزيز  لدى  1998عبد  الدراسي  التحصيل  على  وأثره  االمتحان  (.قلق 
(، ع  9مج )  ،مجلة الثقافة النفسية  ،عينة من طالب المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية

(33 .) 
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