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Abstract: 

 This study aims at identifying the level of anxiety from online 

examination  in the blended learning for middle stage studants in 
Palestine  " Hitten primary  school as  a study case" . 

This sample consists of 272 students from this school chosen simply 

and randomly based on  ascale of online  examination anxiety  prepared 

by Mr.Atiyya Abu Al-sheikh . Some significant results  came out from  

this study: First, there is a big  level  of anxiety  when sitting for online 

exams  during the process of  blended learning. Second, there is 
statistical significance  when considering  the class variable . Thirdly, it 

is noticed that there is also  statistical significance when considering  

the device  used. Some necessary recommendations are given and the 

most important one is to adopt  a councelling  supporting  blended 

program  to reduce the level of stress and anxiety. 
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مرحلة اكلمتنسطة ف  ف  عملية اكلتعليم اكلمدمج كلدى طلبة اكل كلتترني قلق االختبار اإل
(مدرسة حطين األساسية أيمنذجا  فلسطين )  

 
 3جعفر محمد عارف جرادات
 4فنقيه محمد عارف جرادات

 
 اكلملخص

ف  عملية التعليم المدمج  لتترني هدفت الدراسة التعّرف إلى درجة القلق من االمتحان اإل
لدى طلبة المرحلة المتنسطة ف  فلسطين / مدرسة حطين األساسية يمنذجاً. تتّنيت عيية 

( طالباً من طلبة المدرسة تم اختيارهم بالطريقة العشنائية البسيطة، نقد 272الدراسة من )
يخ. نخرجت من إعداد عطية أبن الش لتترني تّم االعتماد على مقياس قلق االختبار اإل

ف  عملية التعليم  لتترني الدراسة بمجمنعة من اليتائج أهّمها: أّن هياك قلقاً من االختبار اإل
المدمج عيد طلبة المرحلة المتنسطة بدرجة عالية، تما نتنجد فرنق ذات داللة إحصائية 

ً لم لتترني عيد مستنى الداللة ف  درجات قلق االختبار اإل تغير ف  التعليم المدمج تبعا
الصف الدراس ، نأّن هياك فرنقاً ذات داللة إحصائيّة عيد مستنى الداللة ف  درجات قلق 

ً لينع الجهاز المستخدم. نخرجت الدراسة بعدد  لتترني االختبار اإل ف  التعليم المدمج تبعا
من التنصيات أهّمها: اعتماد بريامج إرشادي مدمج داعم للطالب قبل االمتحان لتخفيف 

 .التنتر عيد الطلبةالقلق ن
، التعليم المدمج، مرحلة المدرسة لتترني القلق، قلق االختبار اإل: اكلتلمات اكلمفتاحية

 .المتنسطة

 

 
 :اكلمقدَّمة

يناجه التعليم المدرس  نالعال  تطنرات نتغيرات سريعة نحديثة، لذا فقد ظهرت العديد من المستحدثات التتينلنجية الت  
المشتالت التعليمية، نف  ظل األزمة الت  اجتاحت العالم بأتمله يتيجة نباء تنرنيا فرضت تناتب هذه التطنرات لحل 

....(، من أجل الحفاظ  لتترني على المؤسسات التربنية أيماطاً من التعلم ميها)التعليم المدمج، التعلم عن بعد، التعليم اإل
مستنيات التعليم المختلفة. نأصبح هذا الينع من التعلم على أمن نسالمة أتثر من مليار نيصف المليار طالب نطالبة ف  

ضرنرة الستمرار التعليم لجزء من المادة العلمية الت  يمتن أن يتم شرحها خارج الغرف الصفية ف  التعليم التقليدي 
 النجاه .

ً أن  نف  ظل هذا الناقع الجديد المفرنض برزت العديد من المشاتل الت  تمثل منقف أن مناقف تتطلب من الفرد تنافقا
إعادة تنافق، نتل منقف جديد يسبب قلقاً حتى يصبح على علم ندراية به. نيرى "ريييه دنلن " إييا يعيش ف  عصر 
القلق، نال شك أن الميجزات العلمية نالتتينلنجية زادت اإليسان رفاهية نرخاء، نلتيها بالمقابل لم تزده سعادة نطمأييية 

 ً ً يفسية أفقدته المعاي  الجميلة ف  هذه الحياة، نيضيف "أيتني  سينم  نهيـري  بل بعتس ذلك زادته قلقا نبأساً نأمراضا
ً للعديد من "التقييات " الت  ترم  إلى تحسين حياة  بيتر" ف  عينان لهما "األمل ف  عصر القلق حيث يقدمان تنصيفا

 األفراد نجعل العالم أتثر إشعاعاً.
هياك العديد من التحديات الت  يعيشها، نلعل أبرز مظاهر هذا التحدي " شه، " عصر القلقف  العصر التتينلنج  الذي يعي

يتمثل ف  تيفية تنظيف التتينلنجيا لتحقيق االستفادة المثلى من فنائدها االيجابية نالحد من اآلثار السلبية، نآلية تحقيق 
  المسار الصحيح دنيما خلل . التفاعل االيجاب  مع هذه التتينلنجيا نالتنجيه الصحيح لتتنن ف 

نضمن خطتها لتحقيق هدفها يحن تحسين ينعية التعليم، عملت نزارة التربية نالتعليم الفلسطييية ميذ بداياتها على تطنير 
أطلقت النزارة  2004ف  مراحل مختلفة، نف  عام  لتترني تتينلنجيا المعلنمات ناالتصاالت، حيث مر التعليم اإل

، نالت  هدفت إلى تحسين ينعية التعليم من خالل استخدام التتينلنجيا، نتم نضع استراتيجية لتترني إلمبادرة التعلم ا
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، نميذ ذلك النقت هياك العديد من المشاريع الت  ساهمت ف  تعزيز تنظيف تتينلنجيا المعلنمات لتترني للتعليم اإل
 نفا(. –تالة األيباء ن المعلنمات الفلسطييية ف  فلسطين ، ن لتترني ناالتصاالت ف  التعليم. ) التعليم اإل

لجأت  –نالتعليم بشتل خاص-نف  ظل الظرنف الت  فرضتها جائحة تنرنيا، نالت  أثرت على مختلف مياح  الحياة،  
اه  نزارة التربية نالتعليم الفلسطييية إلى تبي  ناعتماد "التعليم المدمج " ف  مدارسها، نالذي يجمع ما بين التعليم النج

 ( . 12-1نالتعليم عن بعد من أجل تحقيق أهداف التعلم ف  جميع الصفنف من ) 
ناعتمدت النزارة ف  ذلك على الدنام اليصف  نفق بريامج دراس  تامل تل أسبنعين من خالل نجند طالب الصف 

نيتم التبادل ف  األسبنع  الناحد ف  مجمنعتين، بحيث يتنن دنام إحدى المجمنعتين ثالثة أيام نالمجمنعة األخرى ينمين
  الثاي .

ً للنحدات التعليمية المتمازجة "الرزم  نف  األيام الت  ال يلتحق فيها الطالب بالمدرسة يتم تعزيز تعلمهم عن بعد نفقا
" نيتنن ذلك من خالل بريامج من قبل إدارات  E-Schoolن  Teamsالتعليمية " من خالل استخدام ميصتين " 

 يظام المدمج حسب تطنر الحالة النبائية لتل ميطقة تعليمية.المدارس نفقاً لل
نضمن هذا البريامج التبير االستثيائ  لظرنف استثيائية ف  زمن استثيائ  ف  ظل الجائحة، نمتطلبات هذا البريامج من 

ما يعيشه مهام نناجبات ننظائف ناختبارات، نسع  الطالب لاليجاز نتحصيل علم  حسب قدراته، تل هذه التغيرات ن
ً لتحقيق ايجازات، نقد يعصف  ً دافعا ً ايجابيا الطالب من ضغنطات تجعله يشعر بالقلق، نالذي يمتن أن يتنن خالقا

  بمناهبه نإبداعاته.
أحد أيناع هذا القلق، نالذي يسعى ف  دراستيا هذه لقياس مستنياته ف  عملية التعليم المدمج لدى  لتترني نقلق االختبار اإل

 ف  مدرسة حطين األساسية ف  مديية جيين تأيمنذج .-طالب المرحلة المتنسطة ف  فلسطين 
 ثاييا : مشتلة اكلبحث: 

ناهر الت  تؤرق العديد من أفراد المجتمع، بداية من ظاهرة قلق االختبار ال تقتصر تبعاتها على الطالب يفسه، فه  من الظ
الطالب هدف الدراسة، نمؤسسته التعليمية، نميزله، نصنالً إلى المجتمع تتل، نالت  باتت تهدد مستقبل الطالب ف  
هه مستنياته األتاديمية المختلفة، نمستنى المرحلة المتنسطة بشتل خاص، لما يترتب على هذه المرحلة من تحديد لتنج

  األتاديم .
 لتترني نقد تيانلت العديد من الدراسات ظاهر قلق االختبار نتأثيراتها بمتغيرات متعددة، نبشتل خاص قلق االختبار اإل

 بمتغيرات مختلفة.
نف  ظل الجائحة اتخذت مؤسسات التعليم تدابير مختلفة لضمان سير العملية التعليمية التعلميّة، نف  فلسطين تم اعتماد 

ليم المدمج المتمازج من قبل نزارة التربية نالتعليم الفلسطييية، نقد جاءت هذه الدراسة لتحديد مستنى هذا القلق الذي التع
بمتغيرات مختلفة عيد عيية الدراسة، نف  حدند علم الباحثين لم تتيانل أي دراسة قلق  لتترني ييتج عن االختبار اإل

دمج للمرحلة المتنسطة.من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيس نهن ما مستنى قلق بمتغير التعليم الم لتترني االختبار اإل
  ف  عملية التعليم المدمج لدى طلبة المرحلة المتنسطة ف  فلسطين)مدرسة حطين األساسية يمنذجا(؟ً لتترني االختبار اإل

 ثاكلثا : أهمية اكلبحث:
 بيقية على اليحن اآلت : تتضح أهمية الدراسة ف  ياحيتين أهمية يظرية نأهمية تط

 األهمية اكليظرية:
%( من أيشطته للتطبيق عبر اإليتريت نيخفض فيه نقت التعليم التقليدي، نتنظيف 75 -30إّن التعليم المدمج ينّظف )

لنسيلة ، نف  التعليم المدمج يقع على المعلم مسؤنلية اتخاذ القرار ف  استخدام التترني نسائط التعليم ف  بيئات التعليم اإل
األمثل إليصال المعلنمات فهن صاحب القرار العمل  ف  تنظيف التتينلنجيا نيقرر متى نتيف نلماذا يستخدم 

نالتقليدي يعتبر شتالً من أشتال الفينن الت  يلجأ إليها المعلم  لتترني التتينلنجيا نف  أي نقت، نالدمج بين التعليم اإل
  يطاق بيئات التعلم الت  تمتن المتعلم من التفاعل نبياء األفتار. نالقلق سمة للجمع بين المصادر ناأليشطة المختلفة ف

عامة لدى البشر تافة نهن من الظناهر الناسعة االيتشار ف  عصريا الحال  الذي يمتن أن يطلق عليه عصر القلق. 
ير التبير ف  يظام التعليم ناللجنء نيتيجة الظرنف ناألزمة الت  يمر بها العالم نأثرها على ايتظام عملية التعليم نالتغ

اّ، نهذا يعتبر تغير تبير مسبب للقلق نتنتر إلتترنييإلى جايب التعليم التقليدي، نإجراء االمتحايات  لتترني للتعليم اإل
 أثياء تقديم االمتحان. 
 األهمية اكلتطبيقية: 

عليم المدمج لدى طلبة المرحلة المتنسطة ف  ف  عملية الت لتترني تهتم الدراسة بالتشف عن مستنى قلق االختبار اإل
 مدرسة حطين األساسية ، نذلك ايطالقاً من أهمية االختبارات نتنيها معيار التقنيم نالتقييم إليجاز الطلبة نتحصيلهم. 

 يهدف البحث التعرف إلى:  رابعا : أهداف اكلبحث:
ف  عملية التعليم المدمج لدى طلبة المرحلة المتنسطة ف  مدرسة حطين  لتترني معرفة مستنى قلق االختبار اإل .1

 األساسية. 
ف  عملية التعليم المدمج لدى طلبة المرحلة المتنسطة ف  مدرسة حطين األساسية  لتترني درجة قلق االختبار اإل .2

 باختالف متغيرات الدراسة. 
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 مصطلحات اكلدراسة: 

من أشياء مرتقبة تيطني على تهديد حقيق  أن مجهنل. نهن تنجس مقبنل القلق: ايفعال يتسم بالخنف نالتنجس  -
للتحفز اليشط على مناجهة الخطر سناء تايت المناقف حقيقيّة أن ذات مصدر مجهنل. نالقلق يشيع أتثر ما يشيع 

، 2002( الفئة األتثر تعاسة نالت  تعيش بخنف نايزعاج دائمين. ) إبراهيم، Neuroticsبين األفراد العصابيين )
 ( 10ن 9

قلق االختبار: حالة يفسية تتسم بالخنف، نهن حالة ايفعاليّة تصيب بعض الطلبة قبل نأثياء االختبار مصحنبة بالتنتر  -
متحان مّما يؤثّر سلباً على المهام العقليّة نتحفّز حّدة االيفعال، نايشغال سلب  يتداخل مع الترتيز المطلنب أثياء اال

 (. 157، 1996ف  منقف االختبار )الطيب، 

: هن اختبار تحصيل  يضم عدداً من األسئلة الميهجية يتم عرضها للطالب باستخدام أحد برامج لتترني االختبار اإل  -
نالتقييم باستخدام الحاسب  لتترني اإلالحاسنب نفق آلية تقنيمية معيية، نيأت  تحت مسميات مختلفة، ميها التقييم 

ً تعي  استخدام تتينلنجيا المعلنمات ف  أي يشاط يتضمن تقييم  اآلل ، نالتقييم من خالل الشبتات، نه  جميعا
 المهارات نالمعرفة نالتفاءة ناإليجاز.

ة؛ نذلك من خالل الدمج بين التعليم المدمج: طريقة للتعليم تهدف لمساعدة المتعلّم لتحقيق مخرجات التعليم المستهدف  -
 (. 90، 2017بأيماطه، داخل قاعات الدراسة نخارجها )هاشم،  لتترني أشتال التعليم التقليديّة نالتعليم اإل

 المرحلة المتنسطة: المرحلة الدراسية الت  تضمن الصفنف الثامن نالتاسع نالعاشر األساس . -
 اإلطار اكليظري: 

د يجّسد لسلسلة مترابطة من ردند الفعل المعرفية نااليفعاليّة نالسلنتيّة نالجسدية. فعيد ييظر للقلق على أيّه تتنين معقّ 
المرنر بخبرة القلق يشعر الفرد باضطراب ف  التفتير فيقلق من مشتالتيا مرتزين اهتماميا داخليّاً يحن الذات بما يشمله 

المحتملة، نااليفعال السلب  بحيث يشعر بالتنتر نالعصبية، ذلك من تغير ف  العمليات المعرفيّة الت  تزيد النع  بالمخاطر 
نيصاحب حالة القلق ردند أفعال جسديّة نسلنتيّة؛ حيث يشجعيا القلق على االستجابة بطرق مميّزة تالسع  للهرنب من 

نهن المحك الذي الخطر نمناجهته بسلنتيات لفظيّة أن غير لفظيّة. نالجنايب المتعددة لقلق يستطيع قياسها تّل على حدة 
يجب أن يؤخذ به، فالجنايب المعرفية نلنجداييّة يمتن تقييمها عن طريق االستبيايات أما المظاهر الجسدية فيمتن قياسها 

 & sarasonفيمتن قياسها باالستعاية بتقييات علم اليفس الفسينلنج  تقياس التغيرات ف  الجهد التهربائ . نيذتر)
sarason,1990 أحد االيفعاالت المتغلغلة نالميتشرة بين بي  البشر ف  جميع الحضارات. ( أن القلق هن 

 أيناع اكلقلق: 

  الينع األّنل: الذي يَخبره الياس ف  األحنال الطبيعيّة ترد فعل على الخطر أن الضغط اليفس ، عيدما يتنن الشخص
عر باالضطراب ناالرتجاف، فتزيد قادراً على تمييز ما يهدد أميه نسالمته؛ تتصنيب سالح عليه فهن عيدئٍذ يش

ضربات قلبه نتهتاج معدته، نتتعّرق يداه نجبهته، نيجّف ريقه، نيعاي  من الخنف العقل  نالقلق. نهذا القلق استجابة 
سنيّة للضغط من خارج الفرد "القلق خارج  الميشأ" أي أّن الفرد يستطيع أن يميّز دائماً مصدراً مقبنالً يبرر هذا 

 قلق عيد حدنثه. الينع من ال

  الينع الثاي : القلق داخل  الميشأ، نهن ذلك الينع من القلق الذي ينلد ضحاياه باستعداد نراث  نهن يبدأ عادةً بينبات
 (20ن 19، 1988) شيهان،   من القلق تداهم المصابين فجأة نمن دنن إيذار أن سبب ظاهر.

 :كلتترني االختبار اإل
اً، باستخدام برمجيات تتزامن مع االتصال إلتترنيييعّرف على أيه عمليّة تقنيم مستمرة نمقيية تهدف لقياس أداء المتعلّم 

( ناالختبارات 410، 2009ة مخصصة. )إسماعيل،إلتترنييالمباشر باإليتريت، أن غير متزامية يتم إجراؤها ف  قاعات 
، نالتقنيم باستخدام الحاسب، نالتقنيم عبر اإليتريت، نه  جميعاً لتترني التقنيم اإلة لها مسّميات مختلفة ميها: لتترنيياإل

تعي  استخدام تتينلنجيا المعلنمات ف  أّي يشاط تقييم ، تقنيم  للمهارات نالمعرفة نالتفاءة ناإليجاز. نتستخدم 
الختبار بين االستجابة على الشاشة الحناسيب لتقييم المهارات نالمعارف ف  مجال معين، نيمتن أن يترانح مستنى ا

لتّل متعلّم سناء أدى  لتترني تلقائيّاً بنجند أن عدم نجند تغذية راجعة فنريّة للمتعلّم إلى مستنى حفظ ملفات االختبار اإل
 (24، 2019االختبار ف  قاعة مجّهزة أن باستخدام شبتة اإليتريت. )السعدي ، 

ث إسهامات تتينلنجيا القياس نالتقنيم الت  يبعت من تطّنر تتينلنجيا التعليم ة تعّد من أحدلتترنييناالختبارات اإل
نالمعلنمات ناالتصاالت الت  تعي  بميدان التربية نالتعليم لتحقيق ما تتطلّبه التطنرات الحديثة من تنفير تفاءات تعليميّة 

تغيرات تربنيّة شاملة ف  مختلف متنيات نقيادات ذات مهارات إبداعيّة متعددة النظائف، األمر الذي تطلّب إحداث 
الميظنمة التعليميّة الت  يعد التقنيم التربني أحد أهم رتائزها األساسيّة تنيه األداة الضابطة نالمنجهة لعمليّات التعليم 

يم بشتلها نالتعلّم الت  تظهر جندة العمليّات نالمخرجات التربنيّة على حّد سناء نقد نّجهت ايتقادات إلى عمليّة التقن
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التقليدي القائم على االختبارات التقليدية بما تعاييه من مشتالت أهمها عدم مالئمة ينع االختبار لخصائص الطالب، نالقلق 
المصاحب لها، نذاتيّة المصحح، مما ال يمتيها من أن تعتس ف  الغالب ناقع عمليّات التعليم نالتعلّم الت  تتم بشتل 

مراحل نقطاعات الميظنمة التعليمية فضالً عن عدم نع  المعلمين بتيفيّة تيفيذ عمليات التقنيم متزايد ف  تافة  إلتترني 
 (293، 2005بشتل فعّال. ) أبن عاّلم، 

 ة: كلتترنييأيناع االختبارات اإل
 ة، هما:لتترنيي( ينعان من االختبارات اإلWang & shin,2001ييقل أبن الشيخ عن )  

ة المتتيفة: تظهر فيها األسئلة للممتحن حسب مستناه  حيث يتم اختيارها آليّاً من األتثر سهنلة لتترنيياالختبارات اإل -
 إلى األصعب بياًء على اإلجابات السابقة لألسئلة، نيتنن عدد األسئلة فيها قليل مقارية باالختبارات غير التتيّفية. 

نتل سؤال فيها ال يعتمد على السؤال السابق، ال يختلف هذا االختبارات غير المتتيّفة: يتنن عدد األسئلة فيها محدند  -
 (804، 2018الينع عن االختبارات النرقية إالّ بطريقة التقديم )باستخدام الحاسنب(. )أبن الشيخ، 

 قلق االختبار:
ع على عاتق المعلم تعّد االختبارات مهّمة لزيادة دافعيّة الطلبة يحن التعلّم ناتتشاف المهارات نالمعارف الضرنريّة، نيق

مهّمة تحديد مستنيات التعلّم لدى الطلبة، لتسهيل تحقيق األهداف التعليميّة. نالنقنف على يقاط الضعف نمعالجتها، 
 نإحراز تحصيل مرتفع الذي من خالله يتم تقييم مراتز الطلبة. 

ميذ مرحلة الرنضة نتستمر حتى المرحلة إّن مصطلح قلق االختبار ظهر بسبب أهميّة االختبارات تما أسلفيا، نالت  تبدأ 
 .Javanbakht & Hadian, 2014الجامعيّة، نتؤدي المستنيات المرتفعة من القلق إلى فشل بعض الطلبة أتاديميّاً. )

( نيؤثّر هذا الينع من القلق سلباً على تقّدم المتعلمين أتاديميّاً نعلى صحتهم اليفسيّة نالجسميّة. نيعد ضعف مهارات 776
 .Damer & Melendres, 2011لمتعلمين نعدم استعدادهم التاف  لالختبار أحد األسباب الرئيسة لقلق االختبار. )ا

164) 
ً أيّام االمتحايات من  نعيد الحديث عن القلق ييظر له بمثابة العامل األساس  الذي يؤثّر على الطلبة نأسرهم، خصنصا

ً من تأثيرها تنتر نضيق نايزعاج نخنف نتنجس، قد يصل بعض ا لطلبة إلى اضطرابات عضنية يخشاها اآلباء خنفا
على استعدادات أبيائهم ألداء االمتحان اليشغالهم بأغراض جسمية مختلفة تالدنار، نالصداع، نالتعّرق، نالمغص، نزيادة 

صيل الدراس  لدى ضربات القلب نغيرها. لذا يعد قلق االمتحان من أهم أيناع القلق لما له من تأثير على مستنى التح
 (286، 2011الطلبة نلمختلف مراحل التعليم المختلفة. )الجالل ، 

 اكلتعليم اكلمدمج: 
إن مصطلح التعليم المدمج مصطلح ليس جديداً بل له جذنر قديمة تشير معظمها للدمج نالمزج بين طرق التعلم 

( تما ييقل أبن منسى نالصنص Whitelock & jelf, 2003ناستراتيجياته بمختلف النسائل، فيرى نايتلنك نجلف ) 
عيهم أّن هياك ثالث معاٍن للتعليم المدمج نه : االشتراك التامل بين التعلم التقليدي نالتعلم المعتمد على االيتريت، 

، ناشتراك عدد من طرق التدريس بغض اليظر عن لتترني ناالشتراك بين النسائط نتنظيف األدنات ف  بيئات التعلّم اإل
ام التتينلنجيا. نباليظر للعديد من التعريفات لعملية التعلم المدمج فيتلخص تعريفه ف  أن التعلّم المدمج أن المتمازج استخد

نالتعلم التقليدي، نالتعلّم المبي  على االتصال بشبتة اإليتريت، نالتعلّم  لتترني التعلم اإل :هن التعلّم الذي يمزج بين تل من
 (10-5، 2014قائم على االتصال الالمتزامن. )أبن منسى نالصنص، نجهاً لنجه، نالتعلّم ال

 لتترني نيظراً لتمتع التعليم المدمج بالمرنية فإن هياك طرقاً عّدة لتنظيفه ف  مجال التعليم، فيتشارك التعليم الصفّ  ناإل
ً بأي  نسيلة تقنيم مياسبة ف  ظل الظرنف أن بما تبادليّاً ف  تعليم الدرس الناحد، فيبدأ بالتعليم الصف  نيتم التقنيم ختاميّا

اً نإتمامه بالتعليم التقليدي، أن بتقسيم الماّدة إلتترنيييتنفر ف  ذلك النقت، أن عن طريق قلب عملية التعليم إذ يبدأ التدريس 
الدرس يظري ، نالمرجع باالختيار هيا يتنن حسب مالئمة األسلنب المستخدم لطبيعة إلتترني قسم نجاه  تقليدي نأخر 

 (92ن 91، 2017أن تطبيق  تالتطبيق ف  مختبر العلنم مثالً. )هاشم، 
 نلتطبيق التعليم المتمازج ف  العمليّة التعليمية ال بد من تحقيق العديد من المتغيرات ميها: 

ة التحتية من تنفير مختبرات حاسنب بشتل يتنافق مع اليتائج الت  تسعى األيظمة التعليمية لتحقيقها، نتنفير البيي -
 حناس  نشبتات المعلنمات ف  المنقف الصف . 

تدريب المعلّم نالمتعلّم على المهارات الضرنريّة الستخدام النسائط المتعددة  نتنفير الدنرات التدريبية الالزمة  -
 لهم. 

 (160، 2015تنفير المياهج التعليمية الت  تتنافق نتقييات التعلّم الحديثة.  )قطيط،  -
 اإلجراءات:اكلطريقة ن

 ميهج اكلدراسة: 
لجأت الدراسة لميهج البحث النصف  لمياسبته لطبيعة الدراسة نالمشتلة الت  يهدف لدراستها، حيث تّم استقصاء آراء 

ف   لتترني طلبة المرحلة المتنسطة ف  مدرسة حطين األساسية تيمنذج عن مدارس فلسطين حنل القلق من االختبار اإل
 هة يظرهم. التعليم المدمج من نج
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 مجتمع نعيية اكلدراسة: 
 -2020( للعام الدراس  454تتنن مجتمع الدراسة من طلبة مدرسة حطين األساسية )تيمنذج(، نالبالغ عددهم ) 

( طالباً من طلبة مدرسة حطين األساسية تم اختيارهم بالطريقة العشنائية 272. نتتنيت عيية الدراسة من )2021
( 1) ( طالباً، نيبين جدنل269( استبايات لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائ  لتصبح العيية )3)البسيطة، استبعد ميها 

 تنزيع أفراد عيية الدراسة. 
 (: تنزيع أفراد العيية 1الجدنل )

 المجمنع  اليسبة المئنية  العدد  المتغير 

  38.2 104 العاشر الصف الدراس 
 31.3 85 التاسع 269

 29.4 80 الثامن

  71.3 194 جنال ينع الجهاز المستخدم 
269 

 12.9 35 الب تنب

 11.8 32 جهاز تمبينتر

 2.6 8 تابلت

 
 كلتترني أدنات اكلدراسة: مقياس قلق االختبار اإل

نجد الباحثين أن المقياس المستخدم ف    لتترني من خالل مراجعة األدب التربني نالبحنث ف  مجال قلق االختبار اإل
ة لدى عيية من طالبات تلية األميرة عالية ف  جامعة البلقاء لتترنييدراسة )أبن الشيخ، عطية( /قلق االختبارات اإل

 . إلتترني التطبيقية، يتياسب مع غرض الدراسة الحالية نقد تّم اعتماده ننزع على عيية الدراسة بشتل 
 ثبات اكلمقياس: 

(، نهذا الينع من الثبات يشير إلى قنة consistencyساب ثبات األداة عن طريق قياس ثبات التجايس الداخل  )ح
 cronbachاالرتباط بين الفقرات ف  أداة الدراسة، نمن أجل تقدير معامل التجايس استخدمت طريقة )ترنيباخ ألفا( 

Alpha)( نالجدنل .)يبين يتائج اختبار معامل الثبات بطريقة ترنيباخ ألفا على االستباية: 2 ) 
 ( يبين يتائج اختبار معامل الثبات ترنيباخ ألفا على مقياس الدراسة2جدنل ) 

 ترنيباخ ألفا عدد الفقرات 

 0.96 30 لتترني قلق االختبار اإل

( نهذا يشير إلى أن األداة 0.96( أن قيمة معامل الثبات بطريقة ترنيباخ ألفا للمقياس بلغت ) 2يتضح من الجدنل ) 
 تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 

 اكلمعاكلجة اإلحصائية: 
 أجريت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيايات، ناستخدم اإلحصاء النصف  الستخراج األعداد، ناليسب المئنية،

، نقد لتترني نالمتنسطات الحسابية نااليحرافات المعيارية لدى أفراد العيية ناستجاباتهم على مقياس قلق االختبار اإل
 One wayفحصت فرضيات الدراسة عن طريق االختبارات اإلحصائية التحليلية اآلتية: اختبار تحليل التباين األحادي )

Anova( للعيية الناحدة )(، ناختبار )تOne- sampel test تما استخدم معامل الثبات ترنيباخ ألفا لحساب ثبات ،)
 (. spssاألداة، نذلك باستخدام بريامج الرزم اإلحصائية )

 يتائج اكلدراسة: 
ف  عملية التعليم المدمج لدى  لتترني أنالً: اليتائج المتعلقة بالسؤال األنل الذي ييص على: " ما مستنى قلق االختبار اإل

 طلبة المرحلة المتنسطة ف  مدرسة حطين األساسية؟ 
لإلجابة على هذا السؤال فقد تّم إيجاد المتنسطات الحسابية نااليحرافات المعياريّة لجميع فقرات مقياس قلق االختبار نتم 

 ( ينضح ذلك. 3فقرة نالجدنل )  ترتيب هذه الفقرات تيازليّأً بحسب المتنسط الحساب  الذي حصلت عليه تل
 (: المتنسطات الحسابية نااليحرافات المعيارية نمستنى قلق االختبار لجميع فقرات المقياس مرتبة تيازليّاً 3جدنل) 
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المتنسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحساب 

االيحراف 
 المعياري

 المستنى

أشعر بالقلق من إمتايية تعطل جهاز الحاسنب  16 1
 ايقطاع التيار التهربائ أن 

 تبيرة جدا 916. 4.29

يحتاج إلى  لتترني أشعر بأن أداء االختبار اإل 10 2
 نقت أتبر

4.14 1.032 
 تبيرة 

أفضل أن ال أيزعج عيد تقديم االختبار  26 3
 لتترني اإل

4.11 .900 
 تبيرة 

ً من ايقضاء  28 4 أجيب بسرعة ن بال ترتيز خنفا
 النقت

4.05 1.107 
 تبيرة

أفتر تثيراً ف  إمتايية اليجاح ف  االختبارات  27 5
 ةلتترنيياإل

4.01 .957 
 تبيرة 

مستناي  لتترني ال تعتس يتائج االختبار اإل 9 6
 بشتل جيد

3.89 1.138 
 تبيرة

أقدر على أداء عمل جيد ف  االختبار  17 7
 لتترني اإل

3.88 1.070 
 تبيرة

تقديم االمتحان أشعر باالرتباك أثياء    21 8
 لتترني اإل

3.87 1.230 
 تبيرة

صعبة  لتترني أتنقع أن تعليمات االختبار اإل 1 9
  ن غير مفهنمة

3.82 1.257 
 تبيرة

خنفاً  لتترني أتردد ف  أخذ االختبار اإل   15 10
 من النقنع ف  أخطاء

3.82 1.194 
 تبيرة

ال يقيس  لتترني أعتقد بأن االختبار اإل 8 11
 التحصيل لدي

3.79 1.128 
 تبيرة

 تبيرة 1.282 3.73 اإلتترنييأشعر بالقلق عيد أداء االختبار     5 12

 لتترني أشت نال أرتز ف  االختبار اإل   2 13
 باستخدام الحاسنب 

3.72 1.232 
 تبيرة

ال يمتيي  حل االختبار إذا تان أداؤه على    3 14
 الشاشة مباشرة

3.69 1.218 
 تبيرة

أشعر باالرتياح لعدم نجند مراقب أثياء    30 15
 لتترني تأدية االمتحان اإل

3.63 1.355 
 تبيرة

أخشى أن أعطل الحاسنب ن أدمر تل    14 16
 المعلنمات المنجندة فيه

3.56 1.330 
 تبيرة

أشعر بالذعر الشديد أثياء تقديم االمتحايات  22 17
 ةلتترنيياإل

3.56 1.258 
 تبيرة

يرفع  لتترني إلزام  بأداء االختبار اإل   4 18
 ضغط  اليفس 

3.54 1.312 
 تبيرة

ً يظراً لمزاياه إلتترنييأرغب بأخذ االختبار  20 19 ا
 التثيرة

3.53 1.375 
 تبيرة

أتمتع بالتحدي المصاحب لالختبار  6 20
 لتترني اإل

3.53 1.204 
 تبيرة

االختبار ال أثق بقدرات  الحاسنبية عيد أخذ    11 21
 لتترني اإل

3.52 1.306 
 تبيرة

ال أرى أي فائدة ف  استخدام االختبارات    19 22
 ةلتترنيياإل

3.49 1.382 
 تبيرة

أشعر بعصبية شديدة عيدما أقدم اختبارا     23 23
 اإلتترنيي

3.43 1.350 
 تبيرة

 تبيرة  1.324 3.42 لتترني أخفق ف  االختبار اإل   29 24
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على االختبار  لتترني االختبار اإلأفضل    18 25
 النرق 

3.37 1.518 
 متنسطة 

استخدام الحاسنب لتيفيذ االختبار    7 26
 يزيد دافعيت  لتترني اإل

3.33 1.254 
 متنسطة

 متنسطة 1.383 3.31 أشعر بألم شديد ف  بطي  قبل االمتحان   24 27

 متنسطة 1.371 3.31 لتترني ال أثق بيفس  عيد تقديم االختبار اإل 25 28

ألي  غير  لتترني أتحاشى أخذ االختبار اإل   12 29
 متمتن حاسنبيا

3.30 1.399 
 متنسطة

أحتاج  لمساعدة مختص بالحاسنب أثياء  13 30
 لتترني االختبار اإل

 
3.25 1.408 

 
 متنسطة

 تبيرة  79421. 3.6611 التل   

( " أشعر 16( تحد أعلى للفقرة ) 4.29لفقرات المقياس ترانحت بين  )( أن المتنسطات الحسابية 3يالحظ من الجدنل )
( " أحتاج  لمساعدة 13( تحد أديى للفقرة )3.25بالقلق من إمتايية تعطل جهاز الحاسنب أن ايقطاع التيار التهربائ " ن )

 ". لتترني مختص بالحاسنب أثياء االختبار اإل
يحتاج إلى نقت أتبر، أفضل أن ال أيزعج عيد تقديم  لتترني الختبار اإلحصلت تل من العبارات ) " أشعر بأن أداء ا

ً من ايقضاء النقت، أفتر تثيراً ف  إمتايية اليجاح ف  االختبارات لتترني االختبار اإل ، أجيب بسرعة ن بال ترتيز خنفا
(، 4.01،   4.05،  4.11،  4.14ة( على أعلى متنسطات حسابية من قبل أفراد العيية على التنال  )لتترنيياإل

( نهذا يدل على أيها أتثر مظاهر قلق 0.957،  1.107،  0.900،  1.032نايحراف معياري على التنال  تالتال : ) 
 ف  عملية التعليم المدمج لدى طلبة المرحلة المتنسطة ف  مدرسة حطين.  لتترني االختبار اإل

ألي  غير متمتن حاسنبياً، أحتاج  لمساعدة مختص  لتترني ار اإلنحصلت تل من العبارات التالية )أتحاشى أخذ االختب 
(، 3.25،  3.30( على اقل متنسطات حسابية من قبل أفراد العيية على التنال  )لتترني بالحاسنب أثياء االختبار اإل

 ( نتايت بمستنى متنسط. 1.408، 1.399نايحراف معياري على التنال  تالتال : )
 ( يبين ذلك. 4ية لهذا التساؤل تم استخدام اختبار )ت( للعيية الناحدة نالجدنل ) نلفحص الفرضية الصفر

ف  عملية التعليم  لتترني ( لمستنى قلق االختبار اإلOne- sampel test( اختبار ت للعيية الناحدة ) 4جدنل ) 
 المدمج

المتنسط  
 الحساب 

االيحراف 
 المعياري

مستنى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسنبة

مستنى 
الداللة 

 المعياري

قلق االختبار 
  لتترني اإل

3.67 0.79 0.00 268 74.57 0.05 

(، نقبنل الفرضية 0.05( أقل من )0.00( أيه تّم رفض الفرضية الصفرية ألن درجة الداللة )4يتضح من الجدنل ) 
ف  عملية التعليم المدمج عيد طلبة المرحلة المتنسطة ف   لتترني البديلة الت  تيص على أّن هياك مستنى قلق لالختبار اإل

ف  عملية التعليم المدمج عيد  لتترني مدرسة حطين، نهذه اليتيجة تتفق مع فرض الباحث األصل  بنجند قلق االختبار اإل
ة ( نهن يمثل درج3.67( نمتنسط حساب  )0.79طلبة المرحلة المتنسطة ف  المدرسة نتايت بايحراف معياري )

 استجابة عالية، نتتفق هذه اليتيجة مع دراسة عطية. 
( ف  قلق α  ≤0.05ثايياً: اليتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية " ال تنجد فرنق ذات داللة إحصائية عيد مستنى الداللة )

ً لمتغ لتترني االختبار اإل ير الصف ف  عملية التعليم المدمج لدى طلبة المرحلة المتنسطة ف  مدرسة حطين تبعا
  الدراس ".

تبعاً  لتترني للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتنسطات الحسابية نااليحرافات المعيارية لدرجة قلق االختبار اإل
 (. 5لمتغير الصف الدراس ، نذلك تما هن ناضح ف  الجدنل ) 

 تبعاً لمتغير الصف الدراس  لتترني اإل(: المتنسطات الحسابية نااليحرافات المعيارية لدرجة قلق االختبار 5جدنل ) 
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 االيحراف المعياري المتنسط الحساب  العدد الصف الدراس  المتغير 

 0.686 3.24 104 العاشـر الصف الدراس 

 0.729 3.77 85 التاسع

 0.73 4.09 80 الثامن

( نه  يسب متقاربة لحد ما 3.77)( نالتاسع 3.24( أّن المتنسط الحساب  لطلبة الصف العاشر )5يتضح من الجدنل ) 
( نتايت يسبته تبيرة. نلفحص الفرضية استخرجت يتائج تحليل التباين األحادي تما 4.09أما متنسط الصف الثامن تان )

  (.6هن نارد ف  الجدنل )
 ترني لت( للفرنق ف  درجات قلق االختبار اإلOne way Anova(: يتائج اختبار تحليل التباين األحادي )6جدنل ) 

 نفقاً للصف الدراس 

مصدر  
 التباين

مجمنع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متنسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسنبة

الداللة 
 االحصائية

الصف 
 الدراس 

بين 
 المجمنعات

33.43 2 16.717  
 

32.77 

 
 

داخل  0.00
 المجمنعات

135.17 265 0.51 

  267 168.61 المجمنع

( ف  درجات قلق االختبار α   ≤0.05أيه تنجد فرنق ذات داللة احصائية عيد المستنى )( 6يتضح من الجدنل ) 
( 32.77ف  التعليم المدمج تبعاً لمتغير الصف الدراس ، فقد بلغت قيمة )ف( المحسنبة على الدرجة التلية  ) لتترني اإل

 ة الصفرية. (، نتبعاً لنجند فرنق فإن هذا يدعن لرفض الفرضي0.00عيد مستنى الداللة )
( ف  قلق α   ≤0.05ثالثاً اليتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية " ال تنجد فرنق ذات داللة إحصائية عيد مستنى الداللة )

ً لمتغير الجهاز  لتترني االختبار اإل ف  عملية التعليم المدمج لدى طلبة المرحلة المتنسطة ف  مدرسة حطين تبعا
  المستخدم".

 
تبعاً  لتترني الفرضية تم استخراج المتنسطات الحسابية نااليحرافات المعيارية لدرجة قلق االختبار اإلللتحقق من صحة 

 (7لمتغير الجهاز المستخدم، نذلك تما هن ناضح ف  الجدنل ) 
 مستخدمتبعاً لمتغير الجهاز ال لتترني (: المتنسطات الحسابية نااليحرافات المعيارية لدرجة قلق االختبار اإل7جدنل ) 

االيحراف  المتنسط الحساب  العدد الجهاز المستخدم المتغير 
 المعياري

 0.78 3.57 194 جنال الجهاز المستخدم

 0.86 3.66 35 الب تنب

 0.67 4.18 32 تمبينتر

 0.59 3.91 8 تابلت

( 4.18ننالتمبينتر )( 3.66( نالالب تنب )3.57( أّن المتنسط الحساب  لمستخدم  الجنال )7يتضح من الجدنل)
(ه  يسب متقاربة  فيما عدا أتبرها تايت لجهاز التمبينتر.نلفحص الفرضية استخرجت يتائج تحليل 3.91نالتابلت)

  (8التباين األحادي تما هن نارد ف  الجدنل)
 

 لتترني ( للفرنق ف  درجات قلق االختبار اإلOne way Anova(: يتائج اختبار تحليل التباين األحادي )8جدنل ) 
 نفقاً لينع الجهاز المستخدم

مجمنع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متنسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسنبة

الداللة 
 اإلحصائية

الجهاز 
 المستخدم 

  3.523 3 10.57 بين المجمنعات
5.869 

 
 0.600 263 157.88 داخل المجمنعات 0.01

  266 168.45 المجمنع
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( ف  درجات قلق االختبار α   ≤0.05( أيه تنجد فرنق ذات داللة إحصائية عيد المستنى )8الجدنل ) يتضح من 
ً لمتغير ينع الجهاز المستخدم، فقد بلغت قيمة )ف( المحسنبة على الدرجة التلية   لتترني اإل ف  التعليم المدمج تبعا
  ذا يدعن لرفض الفرضية الصفرية.(، نتبعاً لنجند فرنق فإن ه0.01( عيد مستنى الداللة )5.869)
 

  :اكلتنصيات

 اعتماد بريامج إرشادي مدمج داعم للطالب قبل االمتحان للتخفيف من القلق نالتنتر عيد الطالب. -

 بياء برامج إرشادية تهتم بالتعامل مع القلق بشتل عام ن قلق االختبار بشتل خاص داخل المدرسة. -

 ة.لتترنييالنقت المحدند ف  االختبارات اإلتدريب الطالب على آلية التعامل مع  -

 ة.لتترنييتنعية أنلياء األمنر بتنفير الجن المياسب ألبيائهم عيد أداء االمتحايات اإل -

  .لتترني تدريب الطالب على آلية التعامل مع إرشادات االمتحان اإل -

 .لتترني تدريب الطالب على آلية التعامل مع أدنات الميصة المبي  عليها االمتحان اإل -

تطبيق مقاييس مقيية على البيئة الفلسطييية من قبل دائرة اإلرشاد التتشاف حاالت قلق االختبار بشتل عام نقلق  -
  بشتل خاص نالعمل عليها ف  نقت مبتر. لتترني االختبار اإل

  الطالب. تدريب المعلمين على التدخل نقت ايعقاد االمتحان لتفادي أي مشاتل لنجستية قد تسبب القلق لدى -
 

  :دراسات مقترحة

  ف  عملية التعليم المدمج. لتترني دراسة الفرنق بين الجيسين لقلق االختبار اإل -

 ف  عملية التعليم المدمج من نجهة يظر أنلياء األمنر. لتترني دراسة قلق االختبار اإل -

 .لتترني دراسات تهتم ببياء برامج إرشادية سلنتية للتعامل مع حاالت قلق االختبار اإل -

نمتغيرات أخرى )الدافعية ، مستنى الطمنح ،  لتترني إجراء دراسات للتعرف على العالقة بين قلق االختبار اإل -
  اإليجاز .. مع التعليم المدمج(.

  بمينل تحديد االتجاه األتاديم  )علم ، أدب ، تجاري .. (. لتترني دراسة عالقة قلق االختبار اإل -
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