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  الرياضية   الرتبية طرق تدريس   مقرر   لتدريس ي اهلج   التعلم  ستخدام ا   معوقات 
 . كلية الرتبية الرياضية جامعة املنصورة   طالب  لدى

 مي حممد حممد مبارك د/ را 
 : البحث   ومشكلة  مقدمة 

تواجه التربية علي مستو  العالم تحديات متعددة ومتسارعة وعل  نتيجة التغيرات الهائلة 
التصام وتتطلب هعف التحديات مراجعة شاملة التكنولوجيا ونتم اوالمعلومات و في المعارل 

لمنتومة التعليم في معتم دوم العالم المت دمة والنامية باعتبارها احد محددات االنتاج لهعف 
 . الدوم وصاحبة الدور الرائد للت دم ومحور االمن ال ومي للمجتمع

ي حرصت الجامعات ف covid-19 فيروسوفي تم الترول المرتبطة بانتشار جائحة  
جميع أنحاه العالم نحو استخدام أوسع للتكنولوجيا الرقميةا لمنح الطالب استمرارية في التعلما 
لعل  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن بده تطبيق نتام التعليم الهجينا 

تكنولوجياا لدراسية بمساعدة ال بم الفصوم االع  يأتي من بين العديد من النماعج الم ترحة لمست
وقد أشاد به بعض العلماه معتبرين أنه يعد "النموعج الت ليد  الجديد للتعليم"ا أوالوضع الطبيعي 

 (5: 8).الجديد للتعلم
ان التعليم الهجين هو عبارة عن أسلوب تعليمي يعتمد  م(2018احمدالعنز  )وير  

  خم الفصم الدراسيا حيث ي وم لتعليم الت ليد  داعلي الجمع بين أساليب التعليم االلكتروني وا
هعا األسلوب علي توتيل جميع مميزات التعليم االلكتروني والتعليم الت ليد  المباشر في  ن 

 (115-114: 1لية التعليم والتعلم )واحد وعلي نفس الهدل وهو تعزيز عم
صًياا وينضم والتعلم الهجين هو نموعج تعليمي يحضر فيه بعض الطالب الفصم شخ

إلى الفصم فعلًيا من المنزم في نفس الوقتا من خالم مزيج من األنشطة الشخصية  خرون 
كافة مكونات والمستندة إلى الويب والتي ي ودها الطالبا وفق أعلي معايير األمن والسالمة ل

 ياته مع العملية التعليميةا وهو مفهوم ليس بالجديدا فهو يهدل إلي مزج طرق التعليم واستراتيج
 

 صورة ن دريس كلية الرتبية الرياضية جامعة امل بقسم املناهج وطرق الت */ مدرس  
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ا ويتم  Hybrid learningالوساااااااااائام التكنولوجياة المتنوعاة جنتااج نتاام تعليم هجين
وف ًا  احتسااب نسابة مشااركة كم من "التعلم وجًها لوجه" )التعلم المباشار( و"التعلم عن بعد" فيه 

:  5.) ب تح ي اه في الم ررات لل طااعاات والكلياات المختلفاة.في والمهاار  المطلو للمحتوى المعر 
43) 

أن التعليم الهجين ي وم علي التكامم بين خبرات التعلم  م(2010يحيي يوسل )وير  
في ال اعات الدراسية مع خبرات التعلم من خالم شبكات األتصام واألنترنتا وبعل  يسمح بالتعلم 

فكار والمعلومات والخبراتا والتعليم الهجين ليس لطالب علي تبادم األالمست ما ويشجع ا
نما هو تعليم له أسس ومب ادئا ويهتم بعناصر ومكونات البرنامج التعليمي كاماًلا عشوائياا واد

وتتوافر فيه قنوات األتصام الرقمية والتفاعم بين الطالب واألساتعة من خالم تبادم الخبرات 
ادفة عن طريق قنوات األتصام المختلفة مثم التخاطب آلراه والحوارات الهالتربويةا ومناقشة ا

  (9:75). اجلكتروني وغرل الصل األفتراضية
ان التعليم الهجين يتميز بالمرونة ويحسن العملية التعليمية   م(2012حنان رضا )وتر   

مية م في العملية التعليويعطي للمتعلمين خيارات متعددة من الت نيات التي تسمح لهم بمتابعة الت د
فة الماديةا كما يتيح للمتعلمين ال درة علي التفكير ومشاركة اقرانهم في الصلا وي لم من الكل

 (20: 3ويفضله المتعلمون والمعلمون ألنه يطور العملية التربوية ويزيد التفاعم االجتماعي )
ألساليب والمناهج وير  الباحث ان مجام التعليم الجامعي شهد تطوًرا مستمرًا في ا

ا؛ فالوسائط لوسائم واالستراتيجياتا وتزامًنا مع التطور الت ني حيث بدأ التعليم يأخع منحى جديدً وا
 االمعلوماتية أحدثت ثورة معرفية طالت كم مجاالت الحياةا ومعها تحرر التعاليم من قيود الجغرافايا

وأضافت إليه ما  في المراحم الساب ةاوانطل ت تجارب حديثةا حملت معها كم ايجابيات التعاليم 
داخم الجامعات المصرية عامة وجامعة المنصورة استجد من اكتشافات وتطورا وهعا ما حدث 

من خالم استخدام أنماط  الهجين كأحد اشكام التعلم االلكترونيا حيث تحث على التعليم خاصة
تهور معوقات وهعا بدورف أدى إلى    مية جديدة ومتطورة والمزج بين الم رر والنمط التعليمياتعلي

تطبيق   ير  الباحث انا كما  وأنماطه المتعددة  الهجينلدى الطلبة و األساتعة في استخدام التعليم  
يب تدر و التعليم الهجين من قبم أعضاه هيئة التدريس بالجامعات ودمجه في التعليم الت ليد ا 
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إتصام مستمر   ووجودية وشبكة اجنترنتا  الطالب علي التعلم العاتي عن طريق البرمجيات التعليم
ور عضو هيئة التدريس وان يكون دبين عضو هيئة التدريس والطالب داخم وخارج الجامعةا 

تح يق األهدال التعليميةا والحصوم علي يساعد علي في العملية التعليمية موجهًا ومرشدًاا 
 . جات تعليمية عات جودةمخر 

بحاث العلمية الساب ة اكتشل يد من الدراسات واألومن خالم اطالع الباحث علي العد
والمعوقات التي تواجه استخدام التعليم الهجين داخم المؤسسات الجامعية مثم  معوقاتبعض ال
( 2012يانج )Mohammed, Mم(2015محمد محمود )(ام2018احمد العنز  )دراسة 
yang( 2007ا فوجان  )Vaughan, N., مشكالن وصعوبات والتي اسفرت عن وجود معوقات و

والتي تمثلت في ضعل البنية التحتية وعدم توافر اجمكانات واألجهزة التعليم المدمج  تطبيق  عند  
 ووسائم االتصام.

كلية التربية الرياضية في م رر التي تواجه طالب    المعوقاتتتمثم مشكلة الدراسة في و 
ات في التحديات فرضت تغير  في تم نمط التعليم الهجينا فهعفطرق تدريس التربية الرياضية 

كيفية وطري ة التعليما وفى نفس الوقت في المهارات والمعارل التي يجب أن يحصم عليها 
وبالرغم عليم الت ليد ا والتعليم الهجينا  ي التالطالبا ليس في التعلم من ُبعد ف طا ولكن أيضًا ف

عم صات اجلكترونية لتدمن تبني اتجاهات تدريسية غير نمطية مدعمه بتوتيل إمكانات المن
التدريسية كانت ردف  االتجاهاتلهعف  االستجابةالمتطلبات التدريسية للم ررات العمليةا إال ان 

التعليم الت ليد  إلى التعليم الهجينا وبالتالي  من لالنت امفعم وليس استجابة مخططة من قبم 
عليم الهجين كعل  فسن تطبيق الت  فان هنا  محدودية في المزايا التي تح  ت من التعليم الهجينا

تمثم في عملية استبدام مباشر ف ط للمحاضرات في مدرجات الجامعة وال اعات الدراسية الى 
 .في المهمة التي كانت تؤدى بالطري ة الت ليديةمحاضرات من خالم األنترنت بدون أ  تغيير 

بجامعة  كمدرس لم رر طرق تدريس التربية الرياضية ومن خالم خبرة الباحث
 د الحت أن هنا  بعض ال صور في استخدام الت نيات التعليمية بشكلها الواسع في ا فالمنصورة

أو المعوقات الرئيسية التي المجام التدريسيا وقد تولد لديهما شعور بأن هنا  بعض الع بات 
تل  الت نيات بشكم موسع يساعد في استفادة  أعضاه هيئة التدريستحوم دون أن يستخدم 
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أعضاه هيئة التدريس بلغ مع عينة من  شخصية عدة م ابالت د الباحثع  طالبهم ولهعا ف د
ا وعل  بغرض الكشل عن واقع استخدامهم طالب 25عددهم خمس عشر عضوا عالوة علي 

أسفرت نتائج الم ابلة عن ا وقد التي تواجههم في عل  والمعوقاتتدريسهم  أثناه الهجينالتعلم 
التي شملتهم العينة عن  أعضاه هيئة التدريس% من 75فادها إحجام التأكد من ح ي ة م

ب يوجد لدية العديد من المعوقات % من الطال80  في تعليم وتعلم طالبهما  الهجيناستخدام التعلم  
كما أشارت نتائج الم ابلة إلى وجود بعض المحاوالت   التي تواجههم في استخدام التعليم الهجينا

في اساليب التعليم االلكتروني ومنه التعليم الهجين   بعضم منهم الستخدام  الفردية من قبم ال لي
ب إعمام الفكر والتخيم من تي تتطلتدريسهم لبعض موضوعات الم رر وخصوصا الموضوعات ال

متعل ة بالبينة منها ) معوقات  السبب لعدة عوامم عينة الدراسة االستطالعيةا وقد عزا الطالب
عوقات تتعلق بعضو هيئة التدريس والطالب اسي نفسة عالوة عن مالتحتية و الم رر الدر 

 (.انفسهم
ونترًا لما يمر به العالم اجمع والتي فرضت االستمرار في استخدام التعليم الهجين داخم 

تدريس التربية الرياضية خاصة مما الجامعات في تدريس الم ررات الدراسية عامة وم رر طرق  
لتعلم الهجين في تدريس م رر طرق استخدام ا معوقاتاهم دعي الباحث للسعي عن كشل 

 رياضية. تدريس التربية ال
 : البحث   هدف 

طرق  مقري ع دييس اعهبين اع يي  استتتت خدا  ميم او عيى اع يرف إعى اعبحث يهدف
 .كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة  الب عدى اعرياضي  اع رني تدريس 
 : البحث   تساؤل
 :اع اع  اع لاؤل اعباحث لضع ثاعبح هدفه مض ف 

 عدى اعرياضتتتي  اع رني طرق تدريس  مقري ع دييس اعهبين اع يي  استتت خدا  ميم او ما .1
 ؟ من وجه نتر الطالب المنصورةكلية التربية الرياضية جامعة   الب

 عدى اعرياضتتتي  اع رني طرق تدريس  مقري ع دييس اعهبين اع يي  استتت خدا  ميم او ما .2
 ؟ هيئة التدريس أعضاهنصورة من وجه نتر المة الرياضية جامعة كلية التربي  الب
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 : البحث   مصطلحات 
 :اعهبين اع يي 

هو احد أنماط التعليم الع  يجمع بين األساااالوب الت ليد  للتعلم وجها لوجه والتعلم عبر شاااابكة 
داه  االنترنت وفق متطلبات الموقل التعليمي بما يسمح للمتعلمين بتل ي المعارل والمعلومات وأ

 (25:  3وتوجيهات المعلم )تحت إشرال المهام واألنشطة 
 : اعرياضي  اع رني  تدييس  رق مقري
  جتاميت  – اعريتاضتتتتيت  اع رنيت  نكييت  اعثتاعثت  اعفر ت  ع الب تتدييلتتتته ي   اعتذي اعمقري  عت  هم

 ( إجرائ  تيريف.)  اعميصميا
 :   السابقة  راساتالد 

  ييتار مرحيت ن اعهبين اع يي  لا ع"  نييمان( 2021) محمتد ع يت  محمتده لال دياستتتت  -1
  اع يي  أثر عيى اع يرف إعى اعحتاعيت  اعتدياستتتتت  هتدفتي"  لميلنتا جتائحت  ظتل ف  اال فتال
 من اعيمع هتذا عيى االع متاد ت  حيتث لميلنتا جتائحت  ظتل ف  اعرلضتتتت   فتل عيى اعهبين
 مع اعفيال اع ماصتل عيى اعقديا إللتانه لأيبتا اعبائح ه اثيا اعرلضت   فل ع ييي ا اع يي 
.  ميم اواع لحل لاالل شتتتتاف لاالن كاي ناإلنداع ب  اعمرت اعيقيي  ميكاته رلت مي اآلخرين
ه  ألعيا تخمف ظل ف  اعدياستتت  اعيا  الستتت كمال مياستتتا أستتتيمب اعهبين اع يي  ليي بر
  اعدياستتت  لتيالعي. ناع باعد اعخاصتتت  االح رالي  اوهلاالجرا أ فاعه  إصتتتان  من األممي
  اع يي  أنشتتت   ملتتت مى - لميلنا ان شتتتاي ظل ف  اعهبين اع ييي  استتت مرايي ) اعحاعي 
  ان شتتتاي ظل ف  اعهبين ناع يي  اع قمي  ملتتت مى اعهبين اع يي  خدماو ملتتت مى اعهبين
  أثر عته لتان لاع  ( لميلنتا ان شتتتتاي ظتل ف  اال فتال نريتار اعهبين اع يي  تتأثير لميلنتا
  اع مدو ل دا لنالمي جائح  عن اعياتب  اعصتتياب ي   اعدياستت  اعيا  استت كمال ف  فيال

  االستت بيان  ريق عن اعدياستت  لتحققي اع حييي  اعمصتتف  اعميهج عيى اعحاعي   اعدياستت 
 مماجه  ف  اعملت خدم  اع يي  أستاعيا أفبتل من اعهبين اع يي  نأن اعلتانق  لاعدياستاو
  اع يييميت  لاعقيماو االعك رلنيت  اعميصتتتتتاو خالل من اع يي  يمفر حيتث لميلنتا جتائحت 
  اعكثاف  مشتكي  حل ف  يلتاعد لما اوهاالجرا اتباع مع اعمديست  داخل اع يي  عىإ ناإلضتاف 
 .  اعفردي  اعفرلق مبدأ يحقق مما  فل عكل اع يي  لمن ليراع  اعرلضاو ف  اعيددي 

https://0810gc2jl-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 ظل ف  اعهبين عي ييي  ييي تحي دياست : " نييمان( 2021) إنراهي  ستييمان أحمد دياست   -2
  دياستتت اع دفي" اعبامي  اع ييي  ت مير إ اي ف  اعرياضتتتي  اع رني  عكيياو لميلنا جائح 
 إ اي ف  اعرياضتي  اع رني  عكيياو لميلنا جائح  ظل ف  اعهبين ع ييي ا عيى اع يرف إعى

  لتمثيي. اعمصتتف  اعميهج اعدياستت  لاستت خدمي. تحيييي  دياستت ا اعبامي  اع ييي  ت مير
  اع دييس هيئ ه أعبتتتتا من عيي  عيى ت بيقها ت  لاع  ا استتتت بيان استتتت مايا ف  أداتها

. فرد( 589) عدده  لاعباعغ اعيرني  مصتتر  نبمهميي اعرياضتتي   رني اع نكيياو لاع الب
(   الب-اع دييس هيئ ه أعبتا) است باناو نين دالع  فرلق لجمد إعى اعدياست  لأشتايو

 ف  اعرياضتتتي  اع رني  نكيياو لميلنا جائح  ظل ف  اع هبين عي ييي  استتت بيان محالي ف 
 (.  0.05) مييمي مل مي عيد ل ع  اعبامي  اع ييي  ت مير إ اي

  اع رني  تدييس  رق مقري تقيي " نييمان( 2020)  اعلتتتتميع عبد جمال حمدم دياستتتت  -3
  اعرياضتتي يستتاع دل مياهميشتتمياليي اع رني ا"  ندميا  اعرياضتتي  اع رني  نكيي  اعرياضتتي 
 من مبممع  ف  اعييي  لتمثيي اعمصتتتتف  اعميهج استتتت خدمي حيثا اعميصتتتتميا جامي 
 اه  للاني دميا  جامي  اعرياضتتتتي   رني اع ليي ,  اع دييس شتتتتيب  اعثاعث  اعفر    الب

 :االس ي اجاو

(  2) اعريتاضتتتتيت  اع رنيت  تتدييس  رق مقري أهتداف تحقيق ف   صتتتتمي هيتاك ان -
 – اعميرفيت  االهتداف)  اع يي  لنماتج اعيتامت  االهتداف من لتل االهتداف لت بتتتتمن
 (  اعمجداني  االهداف

  رق مقري ف  م اعملتت خد اع دييس أستتاعيال ل رق مح مي ف   صتتميا هياك أن -
 . اعرياضي  اع رني  تدييس

 . لتيددها اع قمي  لسائل تيمع عد  للذع  اع يييمي  اعبيئ  مكمناو تمافر عد  -

  اعرياضتي  اع رني  تدييس  رق مقري تقمي " نييمان( 2019) مبايك محمد يام  دياست  -4
ا  عرياضتتتي ا اع رني  ليياو نبيض  اعميي عي اعا اع دييلتتتي  اعكفاياو م  يباوه ضتتتم ف 

  است خدمي حيث اعميصتميا جامي  ااعرياضتي  اع رني  ليي  ميشتميا  ير دل مياه يستاع 
  اعرياضتتي  اع رني  ليي   الب من مبممع  ف  اعييي  لتمثيي  اعملتتح  اعمصتتف  اعميهج
   اعبايلا اعي ائج اه  للاني اعميصميا جامي 

https://0810gc2jl-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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  اعكفاياوه ضتتم ف  اع يديل اع  اعرياضتتي   اع رني تدييس  رق مقرياو نيض حاج  -
 .اعمصري  ناعبامياو اعرياضي  اع رني  ليياو نبيض عي الب اع دييلي 

  عيمماد اعيميي  اعمياهج ت مير ف  لمؤشتتر اع دييلتتي  اعكفاياو استت خدا  اع  اعحاج  -
 . اعرياضي  اع رني  نكيياو لاع  بيقي  اعي ري 

 على الدراسات السابقة:  التعليق 
اتف ت هعف الدراسة مع الدراسات  الن اط التالية: الباحثستخلص يعرض الدراسات الساب ة  من

الساب ة من حيث طبيعتها ومنهجيتها في بعض األشياها وتميزت عنها في أخرىا كما نجدها 
 استفادت من مجمم اآلراها ويتضح عل  جليًا في اآلتي:

 أواًل: أوجه االتفاق:
 الزمنية للبحث. اتفق مع بعضها في الفترة •
 ع بعضها في عينة الدراسةا والتي تمثلت في الطالب.اتفق م •
 متغيرات الدراسة )تحليم وت ويم(.اتفق في بعض  •

 ثانيًا: أوجه االختالل:
 .بوسائله المختلفة معوقات التعليم الهجيناختلل مع بعض الدراسات في دراسة  •
 .ياضية جامعة المنصورةلمعوقات التعليم الهجين بكلية التربية الر دراستها  •

 ثالثًا: أوجه االستفادة من الدراسات الساب ة:
 وتحديد مسار مشكلة الدراسة والفروض.في صياغة  •
 في تصميم اسئلة االستبانة. •
 في تحديد عينة الدراسة. •
ثراه الجانب النتر .  •  في اختيار المنهج واألدوات واد
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 البحث: إجراءات  
 : البحث   منهج

 .اعبحث ع بيي  عمالئم ه  اع حييي اعمصف  يهجاعم اعباحث يل خد  سمف
 : البحث   جمتمع 

هيئة التدريس وال ائمين علي تدريس م رر طرق تدريس التربية الرياضية  من أعضاه 
  الفرقة الثالثة ب سااام المناهج وطرق تدريس التربية الرياضاااايةطالب كلية التربية الرياضاااية ا و 

 .م 2022م / 2021للعام الدراسي 
 : بحث ال  عينة 

العمدية من بين أعضااااااه هيئة التدريس   لبحث االسااااااساااااية بالطري ةتم اختيار عينة ا
(  7الرياضااااااية بجامعة المنصااااااورة وعددهم )تدريس م رر طرق تدريس التربية  على وال ائمين

العشااوائية من طالب كلية التربية الرياضااية الفرقة   أعضاااها كما تم اختيار عينة اخر  بالطري ة
م  2021م / 2020الدراسااااااي لتربية الرياضااااااية للعام المناهج وطرق تدريس ا الثالثة ب ساااااام

( من 5) ( طالب وطالبةا كما تم اختبار عينة اخر  اسااااتطالعية بلغت257والع  بلغ عددهم )
 ( طالب وطالبة.61) أعضاه هيئة التدريسا

 : البيانات   مجع   وسائل
 اعرياضي   اع رنيطرق تدريس  مقري ع دييس اعهبين اع يي  اس خدا  ميم او اس بيان: الال  
 .كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة  الب عدى

 : االستبيان ء  بنا   خطوات 
 :االس بيان من اعهدف -1

معوقات اسااتخدام التعلم الهجين لتدريس م رر طرق اهم  التعرل الي االسااتبيان يهدل
  على وتأثيرها المنصااااااورةتدريس التربية الرياضااااااية لدى طالب كلية التربية الرياضااااااية جامعة 

 .من وجة نتر الطالب وأعضاه هئية التدريس الرياضية التربية تدريس طرق م رر تعلم عملية
 :االس بيان محالي -2
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  تحديد تم السااااااب ة والبحوث والدراساااااات العلمية المراجع علي الباحث اطالع خالم من
 :في تتمثم لالستبيان رئيسية محاور( 7) عدد

 لطالب:اواًل: خاص بآراه ا
 لهجين.اأنشطة التعلم  -1
 الخدمات بالتعلم الهجين. -2
 الت ويم بالتعلم الهجين. -3
 البنية التحية الستخدام التعلم الهجين -4
 متعل ة بالطالب. معوقات -5
 متعلمة بأعضاه هيئة التدريس معوقات -6
 متعل ة بالمنهج. معوقات -7

 ثانيًا: خاص بآراه أعضاه هيئة التدريس:
 يل التعليم الهجين.توتهيئة التدريس عند  المعوقات التي تواجه أعضاه -1

( خبراه من المتخصاااصاااين في المناهج  9عدد ) علىكما تم عرض المحاور المساااتخلصاااة 
اهم هاعف  على( للوقول 1وطرق التادريس وتكنولوجياا التعليم في التربياة الريااضاااااااااياة مرفق )

 (1المحاور كما هو موضح بالجدوم )
 (1) جدلل

 تدييس ف  اعهبين اع ييي  ميم او  بياناس محاي حمله اعخبراه ايا
 (9=ن) اعرياضي  اع رني  تدييس  رق مقري 

 ير  ممافق اعمحمي  

 ممافق

نلا 

 اعممافق 

1 

 اع الب

 % 55.56 4 5 أنش   اع يي  اعهبين. ميم او

 % 77.78 2 7 اعخدماو ناع يي  اعهبين. ميم او 2

 % 44.44 5 4 اع قمي  ناع يي  اعهبين. ميم او 3

 % 88.89 1 8 خدا  اع يي  اعهبيناعبيي  اع حي  الس  4

 % 88.89 1 8 م ييق  ناع الب. ميم او 5

 % 77.78 2 7 م ييم  نأعبا  هيئ  اع دييس ميم او 6

 % 100 0 9 م ييق  ناعميهج. ميم او 7

أعبا  هيئ   8

 اع دييس

اعميم او اع   تماجه أعبا  هيئ  اع دييس عيد تمظيف 

 بيناعهاع ييي  

9 0 100 % 
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  نين متا ترالحتي اعمق رحت  اعمحتالي عي ه اعخبرا ممافقت  نلتتتتا ان( 1) اعبتدلل من ي بتتتت 
  تحتديتد ت  لنتذعت ا عيمحتالي% 75 اعقبمل نلتتتتا اعبتاحتث ايتبتتتت   تدل%( 100:44.44%)

 :له  عالس بيان اعيهائي  اعمحالي
 الخدمات بالتعلم الهجين معوقات •
 لم الهجين.الستخدام التعالبنية التحية  معوقات •
 ل ة بالطالب.متع معوقات •
 متعلمة بأعضاه هيئة التدريس معوقات •
 متعل ة بالمنهج. معوقات •
المعوقات التي تواجه أعضاه هيئة التدريس عند توتيل التعليم  •

 الهجين
 :االس بيان عباياو صيا   -3

علاا  إلى المراجع   فيتضااااااااامناات هااعف الخطوة إعااداد عبااارات االساااااااااتبيااانا وقااد رجع الباااحااث 
حوث العربية واألجنبيةا كما أجرى عدًدا من الم ابالت الشاخصاية مع لمتخصاصاة والدراساات والبا

مجام طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم في التربية الرياضاايةا   فيالعديد من األساااتعة والخبراه 
 .عبارة ألعضاه هيئة التدريس 17للطالب ا  عبارة43م إلى إعداد تم التوص

العباارات من األخطااه اللغوياةا وضاااااااااوح وتحادياد ماا  العباارات ماا يلى: خلو  إعاداد في وقاد روعى
 تدم عليه.   التيالتعبير عن الموضوع  فيي صد من العباراتا دقة العبارات 

تم عرضااااها على  و فى اسااااتمارة اسااااتطالع رأىا  ات االسااااتبيانقام الباحث بوضااااع عبار كما 
في تخصااااااصااااااين تم اختيارهم من بين الم براهخ 9مجموعة من الخبراه والمحكمين بلغ عددهم 

( وكاان علا  بهادل التعرل  1مرفق) طرق التادريس وتكنولوجياا التعليم في التربياة الريااضاااااااااياة
 على:  
 .عليم الهجينالت معوقاتل ياس  باالستبيانمدى كفاية العبارات المدرجة  •
اه في ( اراه الخبر 3ا ويوضاح جدوم )التعليم الهجين معوقات مدى دقة العبارات ل ياس •

 .عبارات االستبيان
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 (2) جدلل
 االس بيان عيباياو األلعي  اعصميا نحمه اعخبراه آليا اعمئمي  اعيلب 

 (9=  ن) 

 االس بيان عباياو   
نلا   يأى اعمحك  

 ممافق  ير  ممافق  االتفاق 

 اعخدماو ناع يي  اعهبين  ميم او

 %77.78 2 7 اع زا  نمماعيد اع ماصل الن عين 1

 %88.89 1 8 اع ايئ  عي ماصل  اوميم  في  م ماصل عحل اعدع يمجد 2

3 
إمكاني  االح فاظ ناألنشت   اعمقدم  الن عين لإعادا عرضتها ف  

 أي ل ي ع دييا عييها
7 2 77.78% 

4 
اعمح مي اع يييم  عي  تمايين لمها  ميزعي  تلتاعد عي  يشتمل  

 اع يي 
9 0 100% 

 %77.78 2 7 س مر مع عبم هيئ  اع ديييلاه  اع ييي  اعهبين اع فاعل اعمل 5

6 
نين اع اعا لعبتتم ن ا  اع ييي  اعهبين يمفر تماصتتال  مباشتترا   

 هيئ  اع دييس
7 2 77.78% 

 %77.78 2 7 لاس ال  األنش   اع يييمي هياك سهمع  ف  ايسال  7

 %88.89 1 8 . ي  اعمصادي اعييمي  اعحديث  لاعم يمن  عيدياس  8

استت  لاعممضتتمعاو نين اعم ي اعمخصتتل عيدي  ال يمجد تياستتا 9

 اعمي اا
7 2 77.78% 

 اعبيي  اع حي  الس خدا  اع يي  اعهبين

 %88.89 1 8 يياسا عدد اع البعدد اعقاعاو اعم ماجدا داخل اعكيي  ال  10

 %77.78 2 7 شبك  االن رني داخل اعكيي  ضييف  11

 %88.89 1 8 ايتفاع تكيف  اس خدا  اع ييي  اعهبين  12

  اعهبين اع  نرامج  تد ال يلتتتت  يع اع تاعتا من يح تاج اع ييي 13

 تمافرها
7 2 77.78% 

 %88.89 1 8 عدد األجهزا اعمل خدم  داخل اعميامل اعدياسي   ييل  14

صتتيمن  اعدخمل إعى اعمما ع اإلعك رلني  ف  اإلن رنيي لاعخاصت   15

 ناعبامي 
8 1 88.89% 

 م ييق  ناع الب  ميم او

16 
دي مي   اع الب ف  اع يامل مع شتتبك  هياك نقل ف  اعخبراو ع

 االن رني
8 1 88.89% 

 %77.78 2 7 ا  ياع اع الب نبدلى اس خدا  مي مم  اع ييي  اعهبين 17

 %88.89 1 8 تمافر االن رني عدي اع الب ف  اعميزل 18

 %77.78 2 7 يم ي  اع الب مهاياو اعحاسا االع  لمي مم  اع ييي  اعهبين 19

 %88.89 1 8 اع ييي  اعهبين تيمي  اعبانا اعمجدان  عي الب تهمل مي مم  20

 %77.78 2 7 شيمي اع الب ناعقيق عن اع يامل مع االخ باياو االعك رلني  21
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 االس بيان عباياو   
نلا   يأى اعمحك  

 ممافق  ير  ممافق  االتفاق 

 %77.78 2 7 انشغال اع الب نمما ع عيس عها عال   ناع ييي  اعهبين 22

23 
نيت   بتل نتد  اعيتا  اعميصتتتتت  االعك رل عيىهيتاك تتدييتا عي الب 

 .اس اعدي
9 0 100% 

 %100 0 9 عيدياس ضيف دافيي  اع يب   24

 %100 0 9 .ضيف إعداد اع اعا عيميا لمهييا 25

 م ييم  نأعبا  هيئ  اع دييس  ميم او

26 
تشتتتتبع نيئ  اعدياستتتت  ناعكيي  اعمحي   عيى استتتت خدا  اع ييي  

 اعهبين
8 1 88.89% 

27 
اع ييي  ييس من استتتت خدا  مي مم  عد  تمكن عبتتتتم هيئ  اع د

 اعهبين
8 1 88.89% 

 %100 0 9 اع يليق نين اع اعا لأعبا  هيئ  اع دييسضيف  28

 %100 0 9 االع ماد اعمباشر عي  أسيمب اعشرح اعيف   ف  اعمحاضراو 29

 %100 0 9 ضيف اعر ان  من أعبا  هيئ  اع دييس عي  اع الب  30

 %100 0 9 .عييمي ي  اعمفاهي  لاعحقائق ا ياب دلي األس ا  ف  تمض 31

 %77.78 2 7 .اثر ع رائق اع دييسال يمجد  32

 %88.89 1 8 االف قاي إعى اعخبراو اع يييمي  اعمباشرا 33

 %77.78 2 7 االف قاي إعى اإلدايا اع رنمي  اعصفي  34

 %77.78 2 7  ياب اعمشايل  اعبماعي  ف  أنش   اع فكير 35

 ق  ناعميهج م يي  ميم او

 %88.89 1 8 اس خدا  اع ييي  اعهبين عيىب  اعمح مي اع يييم  يلاعد ح 36

 %88.89 1 8 اع يييمي  اعداعم  ع مظيف اع ييي  اعهبينتقل األنش    37

 %100 0 9 ت بيق اعمقري اعدياس  ف  ن ا  اع ييي  اعهبينيصيا  38

 %77.78 2 7 االف قاي إعى مفرداو محددا عيميهج اعدياس  39

 %88.89 1 8 ضمعاو اعدياسي  عيمقري اعدياس  لاتلاعهاتيمع اعمم 40

 %88.89 1 8 اعمياهج ال تيب  حاج  اعم يي  اعفييي  41

42 
 ياب اعبانا اع  بيق  ف  نيض االخ صتتاصتتاو اع   تلتت مجا 

 . ع 
7 2 77.78% 

 %100 0 9 ضيف اعمهاياو األلاديمي  اعماجا إتقانها عيد اع يب  43

 أعبا  هيئ  اع دييس عيد تمظيف اع ييي  اعهبين اعميم او اع   تماجه

 %88.89 1 8 األع ال اعمفاجئ  ألجهزا اعحاسا اآلع . 1

 %88.89 1 8 ميالل.اعضيف شبكاو اإلن رني ف   2

 %100 0 9 نلبا لثرا أعبائه  اعمظيفي . اعهبينصيمن  تيفيذ اع ييي   3

 %88.89 1 8 .ع دييسهيئ  ا أعبا اآلع  عدى عد  تمفر أجهزا اعحاسا  4

 %100 0 9 .اعهبين ي  اعدلياو اع دييبي  ف  تمظيف اس راتيبياو اع ييي   5

6 
عقي    هيئ  اع دييس  لأعبتتتتا   اعكيي   إداياضتتتتيف اع يالن نين  

 .اعهبيناعمع  نأهمي  اع ييي  
7 2 77.78% 
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 االس بيان عباياو   
نلا   يأى اعمحك  

 ممافق  ير  ممافق  االتفاق 

7 
يبياو اع ييي  ضتتتيف اإلمكانياو اع قيي  اعاللم  ع  بيق استتت رات

 .اعكيي اعهبين ن
9 0 100% 

 %77.78 2 7 ف  تغ ي  نيض اعمهاياو. اعهبينصيمن  اس خدا  اع ييي   8

9 
هيئت   أعبتتتتتا يزيتد األعبتتا  عيى  اعهبيناستتتت ختتدا  اع ييي  

 .اع دييس
7 2 77.78% 

 %100 0 9 . دييس اعف   اعهبيننقل اعمع  نأهمي  اع ييي   10

 %100 0 9  .اإلعك رلني عيا اع قمي صيمن  تيفيذ أسا 11

 %77.78 2 7 ناعمقاين  مع اع ييي  اعيمم . اعهبينصيمن  تيفيذ اع ييي   12

 %77.78 2 7 . رق تدييس اع رني  اعرياضي عد  تمفر مح مى إعك رلن  عمقري  13

 %88.89 1 8 .اعهبينناس راتيبياو اع ييي   هيئ  اع دييس أعبا  ي  خبرا  14

15 
ف  استتت خدا  اعحاستتتا    دييسهيئ  اع  أعبتتتا ف مهاياو  ضتتتي

 اآلع .
9 0 100% 

16 
لثاف  اعمياهج اعدياستتي  من حيث اعمح مى لاألنشتت   لاع قمي  

 اعهبينف  مقرياو اع يي  
8 1 88.89% 

17 
عيهتا ف  اعبيئت   اعهبينصتتتتيتا تي ي  اعحماي ف  نيئت  اع ييي  

 .اع قييدي 
9 0 100% 

التعليم الهجين في  معوقاتاسااااااتبيان  الخبراه حوم بآراهلخاص (ا وا2يتضااااااح من جدوم)
تم اساتبعادها من الصاورة   التيعبارات  ال يوجدأن  طرق تدريس التربية الرياضاية تدريس م رر

( الي  %77.78حيث حصااالت العبارات علي نساااب مواف ة تراوحت ما بين )األولية لالساااتبيانا 
(100)%. 

 لالستبيان ( الثبات   - الصدق )   السيكومرتية   املعامالت 
 : االستبيان صدق  :  ال  او 

 :لهىا االس بيان صدق عحلاب  رق نيدا اعباحث اس يان
   .  اعمح مى صدق •
 ه.  اعخبرا صدق •
 .  اعداخيى االتلاق صدق •

 
 



 اخلامساجمللد  –دنية والرياضية الب   علوم الرتبيةجملة بني سويف ل            
  

 

- 144  - 
 

 :  احملتوى   صدق 
قام الباحث بتحليم األطر النترية والدراسات المرتبطة وال وائم والم اييس وعمم المسح  

في ضااااااوه  الهجين في تدريس الم ررات الدراساااااايةاسااااااتخدام التعليم اقع المرجعى الشااااااامم لو 
االتجاهات الحديثةا وتم تحديد محاور االساااتبيان من خالم المساااح المرجعى للمراجع واألبحاث  

 عاد األساسية واقتراح عدد من العبارات لكم بعد.تم تحديد األب
 صدق اخلرباء: 

ا للمعايير السااااااابق  براه وف ً (خ9انعلي عدد )وعبارات االسااااااتبيقام الباحث بعرض أبعاد 
 (.1عكرها مرفق )

 صدق االتساق الداخلى:   
بسساااتخدام   للتح ق من صااادق االساااتبيان قام الباحث بحسااااب صااادق التكوين الفرضاااى

طري ة اجتساااقالداخلى والتح ق من مدى تمثيم عبارات االسااتبيان ومدى ارتباط درجة كم عبارة  
طالب  من  61نة االساااااتطالعية والبالغ قوامها بيق االساااااتبيان على العيبالدرجة الكلية ا تم تط

 .تخصص طرق تدريس التربية الرياضية كليات التربية الرياضية وطالبات
 

 (3جدول رقم )
        اسستبيانصدق عبارات محاور  

 61ن =    

 اعيبايا    اعمحمي 
ميامل  

 االيتبا  

و
 ا
يم
م

 
ن 
بي
ه
 اع
ي 
 ي
اع
 ن
و
ما
خد
اع

 

 *0.87 عين  نمماعيد اع ماصل الن اع زا 1

 *0.75 اع ايئ  عي ماصل ميم اودع  في  م ماصل عحل اع يمجد 2

3 
لإعادا عرضتها ف  أي ل ي ع دييا إمكاني  االح فاظ ناألنشت   اعمقدم  الن عين  

 عييها

0.68* 

 *0.75 يشمل اعمح مي اع يييم  عي  تمايين لمها  ميزعي  تلاعد عي  اع يي  4

 *0.59 ع فاعل اعمل مر مع عبم هيئ  اع دييسيلاه  اع ييي  اعهبين ا 5

 *0.82 اع دييسن ا  اع ييي  اعهبين يمفر تماصال  مباشرا  نين اع اعا لعبم هيئ   6

 *0.89 هياك سهمع  ف  ايسال لاس ال  األنش   اع يييمي  7

 *0.76 . ي  اعمصادي اعييمي  اعحديث  لاعم يمن  عيدياس  8
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 اعيبايا    اعمحمي 
ميامل  

 االيتبا  

 *0.70 اعم ي اعمخصل عيدياس  لاعممضمعاو اعمي ااال يمجد تياسا نين  9

ن 
بي
عه
 ا
ي 
 ي
 اع
ا 
خد
س 
ال
  
حي
ع 
 ا
ي 
بي
اع

 

 *0.78 اعم ماجدا داخل اعكيي  ال يياسا عدد اع البعدد اعقاعاو  10
 *0.89 شبك  االن رني داخل اعكيي  ضييف  11
 *0.66 ايتفاع تكيف  اس خدا  اع ييي  اعهبين  12
 *0.89 اعهبين اع  نرامج  د ال يل  يع اع اعا من تمافرها يح اج اع ييي  13
 *0.82 عدد األجهزا اعمل خدم  داخل اعميامل اعدياسي   ييل  14
 *0.92 صيمن  اعدخمل إعى اعمما ع اإلعك رلني  ف  اإلن رنيي لاعخاص  ناعبامي  15
 *0.89  يياسا عدد اع البعدد اعقاعاو اعم ماجدا داخل اعكيي  ال 10
 *0.76 شبك  االن رني داخل اعكيي  ضييف  11
 *0.84 ايتفاع تكيف  اس خدا  اع ييي  اعهبين  12
 *0.76 يح اج اع ييي  اعهبين اع  نرامج  د ال يل  يع اع اعا من تمافرها 13
 *0.83 عدد األجهزا اعمل خدم  داخل اعميامل اعدياسي   ييل  14
 *0.62 ع اإلعك رلني  ف  اإلن رنيي لاعخاص  ناعبامي يمن  اعدخمل إعى اعمما ص 15

و
 ا
يم
م

 
ب 
ال
 
اع
 ن
ق 
يي
م 

 

 *0.89 هياك نقل ف  اعخبراو عدي مي   اع الب ف  اع يامل مع شبك  االن رني 16
 *0.76 ا  ياع اع الب نبدلى اس خدا  مي مم  اع ييي  اعهبين 17
 *0.84 الب ف  اعميزلتمافر االن رني عدي اع  18
 *0.92 لمي مم  اع ييي  اعهبينيم ي  اع الب مهاياو اعحاسا االع   19
 *0.84 تهمل مي مم  اع ييي  اعهبين تيمي  اعبانا اعمجدان  عي الب 20

 *0.91 شيمي اع الب ناعقيق عن اع يامل مع االخ باياو االعك رلني  21
 *0.63 ال   ناع ييي  اعهبينانشغال اع الب نمما ع عيس عها ع 22
 *0.90 اعميص  االعك رلني   بل ند  اعيا  اعدياس .هياك تدييا عي الب عيى  23
 *0.82 ضيف دافيي  اع يب  عيدياس  24
 *0.71 .ضيف إعداد اع اعا عيميا لمهييا 25

و
 ا
يم
م

 
س
يي
 د
اع
  
يئ
ه
  
با
ع
نأ
  
يم
 ي
م

 

 *0.86 ناس خدا  اع ييي  اعهبي تشبع نيئ  اعدياس  ناعكيي  اعمحي   عيى 26
 9*0.74 هيئ  اع دييس من اس خدا  مي مم  اع ييي  اعهبينعد  تمكن عبم  27
 *0.62 ضيف اع يليق نين اع اعا لأعبا  هيئ  اع دييس 28
 *0.61 االع ماد اعمباشر عي  أسيمب اعشرح اعيف   ف  اعمحاضراو 29
 *0.84 س عي  اع الب ضيف اعر ان  من أعبا  هيئ  اع ديي 30
 *0.63 . ياب دلي األس ا  ف  تمضي  اعمفاهي  لاعحقائق اعييمي  31
 *0.84 .ال يمجد اثر ع رائق اع دييس 32
 *0.89 االف قاي إعى اعخبراو اع يييمي  اعمباشرا 33
 *0.62 االف قاي إعى اإلدايا اع رنمي  اعصفي  34

 *0.58    اع فكير ياب اعمشايل  اعبماعي  ف  أنش 35

م 
مي

و
ا

 
   
يق
 ي
م

ج 
يه
عم
نا

 

 *0.72 يلاعد حب  اعمح مي اع يييم  عيى اس خدا  اع ييي  اعهبين 36

 *0.61 تقل األنش   اع يييمي  اعداعم  ع مظيف اع ييي  اعهبين 37

 *0.73 اع ييي  اعهبينيصيا ت بيق اعمقري اعدياس  ف  ن ا   38

 *0.81 عيميهج اعدياس  االف قاي إعى مفرداو محددا 39

 *0.62 تيمع اعممضمعاو اعدياسي  عيمقري اعدياس  لاتلاعها 40
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 اعيبايا    اعمحمي 
ميامل  

 االيتبا  
 *0.68 اعمياهج ال تيب  حاج  اعم يي  اعفييي  41

 *0.71 . ياب اعبانا اع  بيق  ف  نيض االخ صاصاو اع   تل مجا  ع  42

 *0.79 ضيف اعمهاياو األلاديمي  اعماجا إتقانها عيد اع يب  43

    0.214= 0.05 مل مي يدع اعبدلعي " ي"  يم *

 نين ما ترالحي االس بيان محالي عيباياو االيتبا  ميامل أن( 3) جدلل من ي ب 
 اتلاق عي  يدل مما اعبدلعي   يم ها من البر اعمحلمن " ي"  ي  ان حيث( 0.92 -0.58)

 .االس بيان صدق لناع اع  اعيباياو
 (5جدول رقم )تابع 

   ارات محاور اسستبيان  صدق عب 
 5ن =       

 اعيبايا    اعمحمي 
ميامل  

 االيتبا  

ن
بي
عه
 ا
ي 
يي
ع 
 ا
ف
ظي
م
 ت
يد
ع
س 
يي
 د
 اع
ئ 
هي
  
با
ع
 أ
جه
ما
 ت
 
ع 
 ا
و
 ا
م
مي
اع

 

 * 0.92 األع ال اعمفاجئ  ألجهزا اعحاسا اآلع . 1

 * 0.97 شبكاو اإلن رني ف  اعميالل.ضيف  2

 * 0.95 .لثرا أعبائه  اعمظيفي  صيمن  تيفيذ اع ييي  اعهبين نلبا 3

 * 0.95 عد  تمفر أجهزا اعحاسا اآلع  عدى أعبا  هيئ  اع دييس. 4

 * 0.94  ي  اعدلياو اع دييبي  ف  تمظيف اس راتيبياو اع ييي  اعهبين. 5

6 
إدايا اعكيي  لأعبتتا  هيئ  اع دييس عقي  اعمع  نأهمي  ضتتيف اع يالن نين  

 اع ييي  اعهبين.

0.93 * 

 * 0.89 ي  اعاللم  ع  بيق اس راتيبياو اع ييي  اعهبين ناعكيي . ضيف اإلمكانياو اع قي 7

 * 0.96 صيمن  اس خدا  اع ييي  اعهبين ف  تغ ي  نيض اعمهاياو. 8

 * 0.97 األعبا  عيى أعبا  هيئ  اع دييس.اس خدا  اع ييي  اعهبين يزيد  9

 * 0.92  دييس .نقل اعمع  نأهمي  اع ييي  اعهبين ف  اع 10

 * 0.94 اإلعك رلني . ن  تيفيذ أساعيا اع قمي صيم 11

 * 0.91 صيمن  تيفيذ اع ييي  اعهبين ناعمقاين  مع اع ييي  اعيمم . 12

 * 0.90 تدييس اع رني  اعرياضي .عد  تمفر مح مى إعك رلن  عمقري  رق  13

 * 0.93 عهبين. ي  خبرا أعبا  هيئ  اع دييس ناس راتيبياو اع ييي  ا 14

 * 0.91 مهاياو أعبا  هيئ  اع دييس ف  اس خدا  اعحاسا اآلع .ضيف  15

16 
لثاف  اعمياهج اعدياستتتي  من حيث اعمح مى لاألنشتتت   لاع قمي  ف  مقرياو 

 اع يي  اعهبين

0.96 * 

 * 0.94 .صيا تي ي  اعحماي ف  نيئ  اع ييي  اعهبين عيها ف  اعبيئ  اع قييدي  17

    0.805= 0.05 مل مي عيد اعبدلعي " ي"  يم *
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 0.89) نين ما ترالحي االس بيان محالي عيباياو االيتبا  ميامل أن( 5) جدلل من ي ب 
 اعيباياو اتلاق عي  يدل مما اعبدلعي   يم ها من البر اعمحلمن " ي"  ي  ان حيث( 0.97
 .االس بيان صدق لناع اع 
 :  االستبيان   ثبات

 تبزئ  عيى اع ريق  هذه لتي مد ي اعيصتتتف اع بزئ  ن ريق  واعثبا ميامل حلتتتاب ت 
  استت خدا   ريق عن ل ع ا ثباته ميامل  يم  الستت خراج م لتتاليين نصتتفين إعى االستتي بيان
  نين االيتبتا  ميتامتل  يمت  إيبتاد نيتد إنته إالا اعزلجيت  اعمفرداو مقتانتل فى اعفرديت  اعمفرداو
  نصتتتتف ثباو ياملم يمثل إنه حيث؛ اعياتج اعميامل  يم  تصتتتتحي  يبا االستتتت بيان نصتتتتفى

  اعثباو ميامل حلتتتتاب لت ا االستتتت  العي  اعدياستتتت  مبممع  عيى ناع  بيق االستتتت بيانم ع 
 (.    4)نبدلل ممض  لما عيمقياس

 (4جدول )
 االستبيانثبات عبارات محاور 

 اعمحالي   
ميامل  

 االيتبا  

ميامل  

 اعثباو 
 اعفا لرلنباخ  سبيرمان 

 0.752* 0.546* 0.656* 0.488* اعخدماو ناع يي  اعهبين ميم او 1

 0.739* 0.684* 0.505* 0.546* اعبيي  اع حي  الس خدا  اع يي  اعهبين. ميم او 2

 0.703* 0.565* 0.663* 0.496* م ييق  ناع الب ميم او 3

 0.700* 0.571* 0.472* 0.619* م ييم  نأعبا  هيئ  اع دييس ميم او 4

 0.742* 0652* 0.718* 0.560* م ييق  ناعميهج ميم او 5

اعميم تاو اع   تماجته أعبتتتتتا  هيئت  اع تدييس عيتد 

 تمظيف اع ييي  اعهبين
*0.662 *0.639 *0.703 *0.889 

  عيى اعيييت  ديجتاو نين إحصتتتتتائيتا   دال ايتبتا  لجمد( 4) ي   اعبتدلل من ي بتتتت 
   يم ها نم أعيى اعمحلتتتتمن " ي" يم   أن حيث فردي اع لاعيبتاياو عيمقيتاس اعزلجيت  اعيبتاياو
  ما نين اعفالرلنباخ ترلاحي  ي  لماا االستتتت بيان نصتتتتف  ديجاو تقايب ييي  لهذا اعبدلعي 

 .  ثباته عيى يدل مما( 0.889الي )  (0.742)
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 : النهائية   صورته   فى   االستبيان   تطبيق
 اعخميس  يم   ح ىل   29/5/2022  من  اعف را  فى  اعدياس    يد  اعييي   عيى  االس بيان  ت بيق  ت 

15/6/2022  . 

 :اع اعي  اعباحثاعخ ماو اتبيي ل د 

 .اعرياضي  اع رني  نكيياو( اعبحث عيي ) اع الب عيى االس بيان تمليع -1
 .ميها اعهدف لإيباح عيييي  االس ماياو مح مى شرح -2
 .اعيباياو عيى اإلجان  أسيمب شرح -3

 : اإلحصائية   املعاجلات 
  مالواعميا عحلتتتاب( spss) ج ماعي اال عيييم  اإلحصتتتائ   اعحزم نرنامج استتت خدا 

 :ييى ما إحصائيا   اعبياناو عمياعب  اعباحث لاس خد ا ناعبحث اعمل خدم  االحصائي 
 .  اعمييايي لاالنحرافا  اعحلان  اعم مسط −
 .  لرلنباخ اعفا ميامل −

 . نيرسمن االيتبا  ميامل −

                    (.                            2لا) اخ باي −
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 : النتائج   ومناقشة  عرض
 مقري تدييس ف  اعهبين اع يي  است خدا  ميم او اإلحصتائي  اعدالالو: ن ائج لميا شت  عرر
 اعرياضي  اع رني  تدييس  رق

 (5) جدلل
 اعهبين ناع ييي  اعخدماو ميم او ف  اعبحث عيي ه اليا اإلحصائي  اعدالالو

 (257=  ن) 

 نعباياو االس بيا  

 االس باناو
ط اعم مس

 اعحلان 

اعملن  

 2لا اعيلب 
 ممافق

اع  حد 

 ما
  ير ممافق

 * 48.29 77.21 2.32 114 109 33 اع زا  نمماعيد اع ماصل الن عين 1

2 
اع تايئت   ميم تاودع  في  م ماصتتتتل عحتل اع يمجتد

 عي ماصل.
22 115 119 2.38 79.30 70.60 * 

3 
دمت  الن عين إمكتانيت  االح فتاظ نتاألنشتتتت ت  اعمقت 

 عرضها ف  أي ل ي ع دييا عييها.لإعادا 
21 101 134 2.44 81.38 79.13 * 

4 
يشتتتتمتتل اعمح مي اع يييم  عي  تمتتايين لمهتتا  

 ميزعي  تلاعد عيى اع يي .
20 104 132 2.44 81.25 79.63 * 

5 
يلتاه  اع ييي  اعهبين اع فاعل اعملت مر مع عبتم 

 هيئ  اع دييس.
19 130 107 2.34 78.13 80.45 * 

6 
ييي  اعهبين يمفر تماصتتتتال  مباشتتتترا  نين ن ا  اع 

 اع اعا لعبم هيئ  اع دييس.
18 100 138 2.47 82.29 88.16 * 

هياك ستتتتهمع  ف  ايستتتتال لاستتتت ال  األنشتتتت    7

 اع يييمي .
 124 20 2.36 78.65 75.88 * 

 * 82.91 82.03 2.46 22 94 140 .ي  اعمصادي اعييمي  اعحديث  لاعم يمن  عيدياس   8

تياستتتا نين اعم ي اعمخصتتتل عيدياستت   ال يمجد 9

 لاعممضمعاو اعمي اا.
112 124 20 2.36 78.65 75.88 * 

 (5.99( = )2) حري  لديج ( 0.05) مييمي  مل مى  عيد( 2لا)  يم * 

 ف  اعدياستت  عيي  الستت باناو اعحلتتان  اعم مستتط: أن( 5) ي   اعبدلل من ي بتت  
  نمماعيتد اع زا ( " 1) ي   عيبتايا( 2.32) نين متا ترالح بيناعه نتاع ييي  اعختدمتاو ميم تاو
  اع ييي  ن ا  ( "6) ي   عيبايا(ا 2.47) اع  ممافق  ير االست بان  عصتاع " عين الن اع ماصتل
   ير االستتت بان  صتتتاع " اع دييس هيئ  لعبتتتم اع اعا نين مباشتتترا   تماصتتتال   يمفر اعهبين
  اعيباياو عبميع(ا 5.99) اعبدلعي  من ألبر اعمحلتتتتمن ( 2لا)  يم  ان ي بتتتت  لماا ممافق
 لتل ف  احصتتتتتائيت  دالعت   او فرلق لجمد ي هر ممتا ااعهبين نتاع ييي  اعختدمتاو ميم تاو
 .اعيباياو
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 (6) جدلل

 اعهبين اع يي  الس خدا  اع حي  اعبيي  ميم او ف  اعبحث عيي ه اليا اإلحصائي  اعدالالو
 (257=  ن) 

 عباياو االس بيان  

 اواالس بان
اعم مسط 

 اعحلان 

اعملن  

 2لا اعيلب 
 قمماف

اع  حد 

 ما
  ير ممافق

عتدد اعقتاعتاو اعم ماجتدا داختل اعكييت  ال ييتاستتتتا  10

 عدد اع الب
140 101 15 2.49 82.94 *95.87 

 62.16* 79.82 2.39 29 97 130 شبك  االن رني داخل اعكيي  ضييف  11

 71.66* 79.95 2.40 22 110 124 ين فاع تكيف  اس خدا  اع ييي  اعهبايت 12

يح اج اع ييي  اعهبين اع  نرامج  د ال يلتتتت  يع   13

 اع اعا من تمافرها
131 110 15 2.45 81.77 *89.54 

األجهزا اعملت خدم  داخل اعميامل اعدياستي    عدد 14

  ييل 
136 90 30 2.41 80.47 *66.22 

صتتتتيمنتت  اعتتدخمل إعى اعمما ع اإلعك رلنيتت  ف   15

 بامي ن رنيي لاعخاص  ناعاإل 
140 101 15 2.49 82.94 *95.87 

 (5.99( = )2) حري  لديج ( 0.05) مييمي  مل مى  عيد( 2لا)  يم * 

 ف  اعدياستتت  عيي  الستتت باناو اعحلتتتان  اعم مستتتط: أن( 6) ي   مياعبدلل ي بتتت  
 شتبك ( " 11) ي   عيبايا( 2.39) نين ما  رالحاعهبيي اع يي  الست خدا  اع حي  اعبيي  ميم او
(  15ا 10) ي   عيبايا(ا 2.49) اع  ممافق االست بان  عصتاع " ضتييف  اعكيي  داخل ياالن رن

  اعمما ع إعى اعدخمل صتتتيمن ا اع الب عدد يياستتتا ال ااعكيي  داخل اعم ماجدا اعقاعاو عدد" 
 يم   ان ي بتت  لماا ممافق االستت بان  صتتاع ع "ناعبامي  لاعخاصتت  اإلن رنيي ف  اإلعك رلني 

 الست خدا  اع حي  اعبيي  ميم او اعيباياو عبميع(ا 5.99) اعبدلعي  من ألبر اعمحلتمن ( 2لا)
 .اعيباياو لل ف  احصائي  دالع   او فرلق لجمد ي هر مماا اعهبين اع يي 
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 (7) جدلل

 ناع الب م ييق  ميم او ف  اعبحث عيي ه اليا اإلحصائي  اعدالالو
 (257=  ن) 

 س بيانعباياو اال   

 واالس بانا
اعم مسط 

 اعحلان 

اعملن  

 2لا اعيلب 
 قمماف

اع  حد 

 ما
  ير ممافق

16 
هتيتتاك نتقتل فت  اعتختبتراو عتتدي متيت ت  اعت تالب فت  

 اع يامل مع شبك  االن رني
131 107 18 2.44 81.38 83.07 * 

17 
اع اع الب نبتدلى استتتت ختدا  مي ممت  اع ييي  ا  يت 

 اعهبين
37 99 120 2.32 77.47 43.65 * 

 * 99.24 82.42 2.47 132 113 11 االن رني عدي اع الب ف  اعميزلتمافر  18

19 
يم يت  اع الب مهتاياو اعحتاستتتتتا االع  لمي ممت   

 اع ييي  اعهبين
24 108 124 2.39 79.69 67.63 * 

20 
تتهتمتتل متيت تممتت  اعت تيتيتيت  اعتهتبتيتن تتيتمتيتت  اعتبتتانتتا 

 اعمجدان  عي الب
120 124 12 2.42 80.73 94.63 * 

21 
قيق عن اع يتامتل مع االخ بتاياو  شتتتتيمي اع الب نتاع

 االعك رلني 
137 105 14 2.48 82.68 95.45 * 

22 
انشتتتتغتال اع الب نمما ع عيس عهتا عال ت  نتاع ييي  

 اعهبين
141 94 21 2.47 82.29 85.70 * 

23 
هيتاك تدييا عي الب عيى اعميصتتتت  االعك رلنيت   بتل 

 ند  اعيا  اعدياس .
135 100 21 2.45 81.51 79.93 * 

 * 77.02 80.99 2.43 21 104 131 ف دافيي  اع يب  عيدياس ضي 24

 * 75.48 81.12 2.43 23 99 134 .ضيف إعداد اع اعا عيميا لمهييا 25

 (5.99( = )2) حري  لديج ( 0.05) مييمي  مل مى  عيد( 2لا)  يم * 

 ف  اعدياستتت  عيي  الستتت باناو اعحلتتتان  اعم مستتتط: أن( 7) ي   مياعبدلل ي بتتت  
 نبتدلى اع الب ا  يتاع( " 17) ي   عيبتايا( 2.32) نين متا ترالح نتاع تاعتا  م ييقت  ميم تاو
 ي   عيبايا(ا 2.48) اع  ممافق  ير االستتت بان  عصتتتاع " اعهبين اع ييي  مي مم  استتت خدا 

 االستتتت بتانت  صتتتتاع " االعك رلنيت  االخ بتاياو مع اع يتامتل عن نتاعقيق اع الب شتتتتيمي( " 21)
  اعيباياو عبميع(ا 5.99) اعبدلعي  من ألبر اعمحلتتتتمن  (2لا)  يم  ان بتتتت ي  لماا ممافق
 .اعيباياو لل ف  احصائي  دالع   او فرلق لجمد ي هر مماا ناع اعا م ييق  ميم او
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 (8) جدلل

 اع دييس هيئ ه نأعبا م ييم  ميم او ف  اعبحث عيي ه اليا اإلحصائي  اعدالالو
 (257=  ن) 

 س بيان عباياو اال  
م مسط  اع االس باناو 

 اعحلان  

اعملن  

 2لا اعيلب  
  ير ممافق  اع  حد ما  ق مماف

26 
تشتتتتبع نيئ  اعدياستتتت  ناعكيي  اعمحي   عيى استتتت خدا  

 اع ييي  اعهبين
27 101 128 2.39 79.82 64.09 * 

27 
تمكن عبتتتم هيئ  اع دييس من استتت خدا  مي مم  عد  

 اع ييي  اعهبين
134 99 23 2.43 81.12 75.48 * 

 * 78.15 81.51 2.45 23 96 137 اع يليق نين اع اعا لأعبا  هيئ  اع دييسضيف  28

29 
االع متاد اعمبتاشتتتتر عي  أستتتتيمب اعشتتتترح اعيف   ف  

 اعمحاضراو
120 113 23 2.38 79.30 68.59 * 

 * 63.48 79.69 2.39 27 102 127 ضيف اعر ان  من أعبا  هيئ  اع دييس عي  اع الب  30

31 
تمضتتتتي  اعمفتاهي  لاعحقتائق  يتاب دلي األستتتت تا  ف  

 .اعييمي 
124 109 23 2.39 79.82 69.62 * 

 * 68.91 80.34 2.41 25 101 130 .ال يمجد اثر ع رائق اع دييس 32

 * 64.13 78.78 2.36 25 113 118 االف قاي إعى اعخبراو اع يييمي  اعمباشرا 33

 * 66.99 80.34 2.41 27 97 132  االف قاي إعى اإلدايا اع رنمي  اعصفي 34

 * 57.48 78.78 2.36 29 105 122  ياب اعمشايل  اعبماعي  ف  أنش   اع فكير 35

 (5.99( = )2) حري  لديج ( 0.05) مييمي  مل مى  عيد( 2لا)  يم * 

 ف  اعدياستتت  عيي  الستتت باناو اعحلتتتان  اعم مستتتط: أن( 8) ي   مياعبدلل ي بتتت  
  إعى االف قاي( " 35ا 33) ي   عيبايا (2.36) نين ما ترالح ساع ديي هيئ ه نأعبتا ميم او
  االست بان  عصتاع " اع فكير أنشت   ف  اعبماعي  اعمشتايل   يابااعمباشترا اع يييمي  اعخبراو
  هيئت ه لأعبتتتتتا اع تاعتا نين اع يلتتتتيق ضتتتتيف( " 28) ي   عيبتايا(ا 2.45) اع  ممافق
  اعبدلعي  من رألب اعمحلتتمن ( 2لا) م  ي ان ي بتت  لماا ممافق االستت بان  صتتاع "اع دييس

   او فرلق لجمد ي هر ممتاا  اع تدييس هيئت ه نتأعبتتتتتا ميم تاو اعيبتاياو عبميع(ا 5.99)
 .اعيباياو لل ف  احصائي  دالع 
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 (9) جدلل

 ناعميهج م ييق  ميم او ف  اعبحث عيي ه اليا اإلحصائي  اعدالالو
 (257=  ن) 

 عباياو االس بيان  

 اواالس بان
اعم مسط 

 اعحلان 

  اعملن

 2لا اعيلب 
 قمماف

اع  حد 

 ما
  ير ممافق

36 
يلتتتتاعتد حب  اعمح مي اع يييم  عيى استتتت ختدا  

 اع ييي  اعهبين
29 98 129 2.39 79.69 61.41 * 

37 
األنشتتتت ت  اع يييميت  اعتداعمت  ع مظيف اع ييي  تقتل 

 اعهبين
120 107 29 2.36 78.52 56.77 * 

38 
ييي  مقري اعدياستتت  ف  ن ا  اع يصتتتيا ت بيق اع

 اعهبين
129 100 27 2.40 79.95 64.74 * 

 * 73.93 80.86 2.43 23 101 132 االف قاي إعى مفرداو محددا عيميهج اعدياس  39

40 
تيمع اعممضتتتمعاو اعدياستتتي  عيمقري اعدياستتت  

 لاتلاعها
133 100 23 2.43 80.99 74.68 * 

 * 79.93 81.51 2.45 21 100 135 ييي اعمياهج ال تيب  حاج  اعم يي  اعف 41

42 
 ياب اعبانا اع  بيق  ف  نيض االخ صتتتاصتتتاو 

 .اع   تل مجا  ع 
127 106 23 2.41 80.21 70.88 * 

43 
ضتتتتيف اعمهتاياو األلتاديميت  اعماجتا إتقتانهتا عيتد 

 اع يب 
134 99 23 2.43 81.12 75.48 * 

 (5.99) ( =2) حري  لديج ( 0.05) مييمي  مل مى  عيد( 2لا)  يم * 

 ف  اعدياستت  عيي  الستت باناو اعحلتتان  اعم مستتط: أن( 9) ي   اعبدلل من ي بتت  
  اع يييميت  األنشتتتت ت  تقتل( " 37) ي   عيبتايا( 2.36) نين متا ترالح نتاعميهج م ييقت  ميم تاو
( " 41) ي   عيبايا(ا 2.45) اع  ممافق االستت بان  عصتتاع " اعهبين اع ييي  ع مظيف اعداعم 
(  2لا)  يم  ان ي بتتت  لماا ممافق االستتت بان  صتتتاع " اعفييي  اعم يي  حاج  ب تي ال اعمياهج

 ي هر مماا ناعميهج م ييق  ميم او اعيباياو عبميع(ا 5.99) اعبتدلعي  من ألبر اعمحلتتتتمن 
 .اعيباياو لل ف  احصائي  دالع   او فرلق لجمد

 ف  عملتتتت ختدمت ا نتاعختدمتاو م ييقت  ميم تاو هيتاك ان اع  اعي تائج هتذه اعبتاحتث لييزل
  اع ييي  ن ا  لانا عين الن اع ماصتل نمماعيد اع زا  عد "  انرالها لاني لاع   يناعهب اع ييي 
 .اع دييس هيئ  لعبم اع اعا نين مباشرا   تماصال   يمفر ال اعهبين
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  شتتتتبك  فيان تمثيي لاع   اعهبين اع يي  الستتتت خدا  اع حي  اعبيي  ميم او وهجا لما
  عتدد ييتاستتتتا الا اعكييت  داختل اعم ماجتدا واعقتاعتا عتدد لانا  ضتتتتييفت   اعكييت  داختل االن رنتي
 .ناعبامي  لاعخاص  اإلن رنيي ف  اإلعك رلني  اعمما ع إعى اعدخمل صيمن ا اع الب

  ا  يتاع عتد  ف  وهجتا لاع   نتاع تاعتا م ييقت  ميم تاو هيتاك ان اعي تائج أظهرو لمتا
 مع  يتامتلاع عن نتاعقيق اع الب شتتتتيمي ل اعهبين اع ييي  مي ممت  استتتت ختدا  نبتدلى اع الب

 . االعك رلني  االخ باياو
  اع يييمي  اعخبراو إعى االف قاي ف  اع دييس هيئ ه نأعبا اعم ييق  ميم اواعه  جا لما
 ف  اعبماعي  اعمشتتتايل   يابا اع دييس هيئ ه أعبتتتا من اع الب يك لتتتبها اع   اعمباشتتترا
 اع دييس هيئ ه أعبال اع اعا نين اع يليق لضيفا اع فكير أنش  

  اع يييميت  األنشتتتت ت  ان ف  تمثيتي نتاعميهج م ييقت  ميم تاو هيتاك ان اعي تائج ولاظهر
 .اعفييي  اعم يي  حاج  تيب  ال اعمياهج جدالان  ييي  اعهبين اع ييي  ع مظيف اعداعم 

  هياك ان(  2011) اعفق  إنراهي  اعاله عبد أشتاي ما مع اعدياست  هذه ن ائج لاتفقي
  اعدياستتي  اعمقرياو ف  ل ع  اعمدمج اع ييي  استت راتيبي   استت خدا ف  اع الب تماجه وميم ا

 (53: 5) .اعمخ يف 
  اعمدمج استت خدا  تيمق ميم او هياك ان ( 2021)   ع ي  محمده  لال اشتتايو لما
  اع دييسه نأعبتتتا لاعم ييق  اع حي  ناعبيي  اعم ييق  وهجا لماا لبيرا نديج  اعقاهرا نبامي 
 (8)  .يهجلاعم

  اع ييي  ت بيق عيتد لصتتتتيمنتاو ميم تاو هيتاك ان ( Yang, 2012) يتانج يري لمتا
  االن رني  ريق عن االتصتتتال للستتتائل األجهزا تمافر لعد ا اع ح ي  اعبيي  نبتتتيف اعمدمج
 (12).اعباميي  ناعمحي 
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 (10جدوم )

عضاه هيئة التدريس عند الدالالت اجحصائية الراه عينة البحث في المعوقات التي تواجه أ
 (7=  ن) ل التعليم الهجين توتي

 عباياو االس بيان  

 االس باناو
اعم مسط 

 اعحلان 

اعملن  

 2لا اعيلب 
 ممافق

اع  حد 

 ما
  ير ممافق

 4.57 85.67 2.57 1 1 5 األع ال اعمفاجئ  ألجهزا اعحاسا اآلع . 1

 2.00 81.00 2.43 1 2 4 ضيف شبكاو اإلن رني ف  اعميالل. 2

3 
ع ييي  اعهبين نلتتبا لثرا أعبائه  صتتيمن  تيفيذ ا

 اعمظيفي .
5 2 0 2.71 90.33 5.43 

4 
عد  تمفر أجهزا اعحاستا اآلع  عدى أعبتا  هيئ  

 اع دييس.
5 1 1 2.43 81.00 4.57 

5 
اع تدييبيت  ف  تمظيف استتتت راتيبيتاو   يت  اعتدلياو 

 اع ييي  اعهبين.
3 4 0 3.00 100.00 3.71 

6 
  لأعبتتتتا  هيئ  ضتتتتيف اع يالن نين إدايا اعكيي

 اع دييس عقي  اعمع  نأهمي  اع ييي  اعهبين.
7 0 0 2.29 76.33 14.00 

7 
ضتتتتيتف اإلمتكتتانتيتتاو اعت تقتيتيتت  اعتاللمتت  عت ت تبتيتق 

 ناعكيي .اس راتيبياو اع ييي  اعهبين 
4 1 2 2.43 81.00 2.00 

8 
صتتيمن  استت خدا  اع ييي  اعهبين ف  تغ ي  نيض 

 او.اعمهاي
5 0 2 2.86 95.33 5.43 

9 
است خدا  اع ييي  اعهبين يزيد األعبا  عيى أعبتا  

 هيئ  اع دييس.
6 1 0 2.43 81.00 8.86 

 2.00 85.67 2.57 1 2 4 نقل اعمع  نأهمي  اع ييي  اعهبين ف  اع دييس . 10

 3.71 90.33 2.71 0 3 4 اإلعك رلني . صيمن  تيفيذ أساعيا اع قمي  11

12 
قاين  مع اع ييي    تيفيذ اع ييي  اعهبين ناعمصتتتيمن

 اعيمم .
5 2 0 2.57 85.67 5.43 

13 
عتد  تمفر مح مى إعك رلن  عمقري  رق تتدييس  

 اع رني  اعرياضي .
4 3 0 2.71 90.33 3.71 

14 
خبرا أعبتتتا  هيئ  اع دييس ناستتت راتيبياو   ي   

 اع ييي  اعهبين.
5 2 0 2.86 95.33 5.43 

15 
ا  أعبا  هيئ  اع دييس ف  اس خدضيف مهاياو  

 اعحاسا اآلع .
6 1 0 2.57 85.67 8.86 

16 
لثتتافتت  اعميتتاهج اعتتدياستتتتيتت  من حيتتث اعمح مى  

 لاألنش   لاع قمي  ف  مقرياو اع يي  اعهبين
5 1 1 2.29 76.33 4.57 

17 
صتتتيا تي ي  اعحماي ف  نيئ  اع ييي  اعهبين عيها 

 .ف  اعبيئ  اع قييدي 
4 1 2 2.43 81.00 2.00 

 (5.99( = )2) حري  لديج ( 0.05) مييمي   مى مل  عيد( 2لا)  يم * 

المتوساااط الحساااابي الساااتجابات عينة الدراساااة في ( أن: 10يتضاااح من الجدوم رقم ) 
(  2.29تراوح ما بين ) معوقات التي تواجه أعضااااااه هيئة التدريس عند توتيل التعليم الهجين

ة والت ويم في م ررات  اسااااااية من حيث المحتوى واألنشااااااطكثافة المناهج الدر ( " 16لعبارة رقم )
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قلاة الادورات   ( " الم5(ا لعباارة رقم )3.00" لصاااااااااالح االساااااااااتجااباة موافق الي )التعلم الهجين 
"صالح االستجابة موافقا كما يتضح ان قيمة التدريبية في توتيل استراتيجيات التعليم الهجين 

 اة باالمنهجا مماا متعل معوقااتلجميع العباارات  (ا5.99ن الجادولياة )( المحساااااااااوباة أكبر م2)كاا
 يتهر وجود فروق عات داللة احصائية في كم العبارات.

المعوقات التي تواجه أعضااااه هيئة التدريس عند توتيل  كما أتهرت النتائج ان هنا  
ا  هم الوتيفيةصااااااعوبة تنفيع التعليم الهجين بساااااابب كثرة أعبائوالتي جاهت في التعليم الهجين 

عدم توفر محتوى إلكتروني لم رر ا تغطية بعض المهاراتاسااتخدام التعليم الهجين في  صااعوبة
 .قلة خبرة أعضاه هيئة التدريس باستراتيجيات التعليم الهجينا طرق تدريس التربية الرياضية

ان هناا  معوقاات وصاااااااااعوباات عناد تطبيق التعليم   (Yang, 2012)ياانج كماا ير  
االتصاااااااام عن طريق االنترنت  وعدم توافر األجهزة ووساااااااائم  المدمج بضاااااااعل البنية التحتيةا

 (12بالمحلة الجامعية.)
ان هنا  معوقات تعوق اسااااتخدام المدمج   م(2021واله محمد عطية م ) كما اشااااارت

 اة باالبنياة التحياة والمتعل اة باأعضااااااااااه التادريس  بجاامعاة ال ااهرة بادرجاة كبيرةا كماا جااهت المتعل
 (8والمنهج. ) 

 والتوصيات االستنتاجات  
 ت: اوال : االستنتاجا 

التعليم الهجين ال يحدد وقت للتعلم فيسااااتطيع المعلم وضااااع المادة كلها مرة واحدة ويتعامم   -1
 .الطالب معها من خالم حل ات الن اش والتعيينات

 .المحتوى واألنشطة والت ويم في م ررات التعليم الهجين كثافة المناهج الدراسية من حيث -2
هدافه غير واضاااااحة ولم يتم اجعداد له جيدا  الهجين في الجامعة ما زالت أأن نتام التعليم  -3

 .وعل  حسب وجهة نتر الطالب أنفسهم
ن ص الوعي عند الدارساين بأهمية اساتخدام تكنولوجيا االتصااالت الحديثة يؤثر سالبًا على   -4

 .الهجينلتعليم بيئة ا
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صاااام باجنترنت وضاااعفها وتوفر  الصاااعوبات التي تواجه الطلبة في بيئة التعلم قد تكون االت -5
 .جهاز كمبيوتر

من المصاادر للمعرفة إلى المرشااد والموجه   الهجينتغيير دور أسااتاع الم رر في بيئة التعلم  -6
 .الطالبيعد من المعوقات التي تواجه 

عدم التزام بمواعيد التواصام اون لينا وان نتام التعليم الهجين ال يوفر تواصااًل مباشارًا بين   -7
 التعليم الهجين. قاتمعو و هيئة التدريس من اهم الالطالب وعض

البنية التحية السااااااتخدام التعلم الهجين حيث ان شاااااابكة االنترنت داخم الكلية   معوقاتتعد  -8
وان عدد ال اعات المتواجدة داخم الكليةا ال يناساب عدد الطالبا صاعوبة الدخوم  ضاعيفةا

 جامعة.إلى المواقع اجلكترونية في اجنترنيت والخاصة بال
 .وصيات الدراسةت 

 :الباحث في هعف الدراسة بما يليعلى النتائج الساب ة يوصي  بناه
توفير البنية التحتية لهعا النوع من التعليم وتشااامم: إعداد الكوادر البشااارية المدربةاوتوفير   -1

 .خطوط االتصاالت المطلوبةا وأجهزة الحاسوبا والدعم الفني
 . صوى من الت نيةلالستفادة ال ه هيئة التدريسوأعضاوضع برامج لتدريب الطالبا  -2
ا نترا ألنه المسااااااااهم الرئيس في لعضاااااااو هيئة التدريسدة النتر في العبه ضااااااارورة إعا -3

 .صناعة هعا التعليم
توسايع شابكة المختبرات وزيادة نسابة أجهزة الحاساوب المخصاصاة للدارساين للمسااعدة في  -4

  هجيناللومات ونشااار ث افة التعليم حصاااولهم على أفضااام الت نيات الوصاااوم لمصاااادر المع
 .بينهم بشكم أوسع

 ر خدمات الصيانة الدوية لسجهزة واألدوات المستخدمة في التعليم الهجين.توفي -5
 تعديم المناهج والم ررات الدراسية بما يتناسب مع التعليم الهجين. -6
 تدريب الطالب وأعضاه هيئة التدريس علس كيفية استخدام التعليم الهجين. -7
 .اتمعوقاث لوضع الحلوم لهعف اله المزيد من الدراسات واألبحاجرا -8
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 : املراجع   قائمة 
 : العربية   املراجع   قائمة:  اوال  
  ف  تمظيفت  لميم تاو اعمتدمج اع ييي  جمدا ملتتتت مي : اعييزي ميبمن نن احمد 1

 نبتاميت  اع يبت  ن ر لجهت  من االع  اعحتاستتتتتا مقري
 مبي ا اواعم غير نيضه ضتتتتم ف  اعشتتتتماعي  اعحدلد
  2018ا هراالل جامي ا اع رني  ليي 

  لميلنا جائح  ظل ف  بيناعه عي ييي  يي تحيي دياستتتت   إنراهي  سييمان أحمد  2
  اع ييي  ت مير إ تتاي ف  اعريتتاضتتتتيتت  اع رنيتت  عكييتتاو
  اعبتدنيت  اع رنيت  عييم  يفستتتتم ني  مبيت ا اعبتامي 

  ليي  - ستتتميف ني  جامي ا 8ع, 4مجا لاعرياضتتتي 
 اعرياضي  اع رني 

  نمم ج عي   ائمت  اعخييط عي يي  مق رح  استتتت راتيبيت  : عبداعلال ه يجا حيان 3
  ميم اواع  حل مهاياو تيمي   ف  لفاعيي ها اعبيائ  نان 
  اعمصتتتتريت  اعمبيت ا اع رنيت  لييت  عبتاو تا عتدي اعبيئيت 
ا  اعييمييت  عي رنيت  اعمصتتتتريت  اعبمييت ا اعييميت  عي رنيت 
2012  

ه ضتتم ف  اعرياضتتي  اع رني  تدييس  رق مقري تقمي  :   مبايك محمد يام  4
  نبيض اعميي  عي تاعتا اع تدييلتتتتيت  اعكفتايتاو م  يبتاو
  اع رني  ليي ,  دل مياه يساع , اعرياضتي  اع رني  ليياو

 .  2019,  اعميصميا جامي ,  اعرياضي 
  اعم يددا اعمستتائط – اع ييي  اع صتتمي )  اعمدمج اع ييي  :   اعفق  إنراهي  اعاله عبد 5

 جتاميت ,  اعيمعيت  اع رنيت  لييت ا ( االن كتايي اع فكير –
 .  2011,  اعشيخ لفر

  اعتتحتتمتتيتتد عتتبتتد لتتمتتال 6
  نصتتر لمحمدا إستتماعيل
 يضمان اعدين

ا  عيرنىا اعفكر دايا اعرياضي  اع رني   فى اع قمي  مقدم  :
 . 1994ا اعقاهرا
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https://0810gc2jl-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2364&page=1&from=
https://0810gc2jl-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2364&page=1&from=
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  نكيي ( 2) اعرياضتتتي  اع رني  تدييس  رق مقري تقيي  :   اعلميع عبد جمال محمد 7
,   ماجلتتت ير يستتتاع   دميا  جامي  اعرياضتتتي  اع رني 
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