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 .سكندريةمدرس اإلرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اإل1

 2022فبراير  27 ى، الموافقة على النشر ف2022يناير  20 استالم البحث فى

 الملخص العربى
( تحديد مستوى معارف أعضاء هيئة 1)يستهدف البحث: 

التدريس المتعلقة باستراتيجيات التدريس التقليدية واستخدامها. 
ضاء هيئة التدريس المتعلقة ( تحديد مستوى معارف أع2)

   باستراتيجيات التدريس الحديثة واستراتيجية التعلم الهجين. 
( التعرف على مدى تقبل الطالب الستخدام استراتيجيات 3)

( حصر 4التدريس الحديثة وخاصة استراتيجية التعلم الهجين. )
أهم المشاكل التي واجهت أعضاء هيئة التدريس والطالب في 

اتيجية التعلم الهجين. وتم استيفاء بيانات البحث من تطبيق استر 
فئتين، األولى أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة 
اإلسكندرية خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

( عضوًا، والثانية جميع 585والبالغ عددهم ) 2020/2021
الغ عددهم الطالب المقيدين بالكلية خالل نفس العام الدراسي والب

 Microsoft(. واستخدمت استمارة استبيان الكتروني 2158)

form  تم رفعها من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية إلى جميع
األقسام العلمية والمشرفين األكاديميين ومنهم إلى الطالب. وتم 

وقد أظهرت . Excelمعالجة البيانات وتحليلها من خالل برنامج 
هيئة التدريس الذين استجابوا لالستبيان أن عدد أعضاء النتائج 

( طالبًا. وأن غالبية أعضاء 526( عضوًا، ومن الطالب )115)
هيئة التدريس يستخدمون االستراتيجيات التقليدية وتحديدًا كل من 
المحاضرات، والتقارير، والحصص المعملية. وأن المحاضرات 

ل من االلكترونية، والعمل الجماعي، ومجموعات العرض كأشكا
االستراتيجيات الحديثة كانوا األعلى استخدامًا بين أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية. وبالرغم من تحديد الجامعة للتعلم الهجين 
كإستراتيجية معتمدة للتدريس في ظل جائحة كورونا، اال أن نسب 
االستخدام بين أعضاء هيئة التدريس منخفضة في أشكالها 

الفصل الدراسي المقلوب بنسبة الثالثة. فجاءت استراتيجية 

، والتعلم الهجين الموجه ذاتيًا بنسبة استخدام %45.2استخدام 
. واستراتيجية التعلم الهجين القائم على المشروعات 39.1%

.  وقد ظهرت العديد من المشاكل %38.3بنسبة استخدام 
والمعوقات التي عرضها كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب 

 السبب وراء عدم تطبيق التعلم الهجين كما ينبغي.  والتي قد تكون

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات التدريس التقليدية، 
استراتيجيات التدريس الحديثة، استراتيجية التعلم الهجين، كلية 

   الزراعة جامعة اإلسكندرية.

  المقدمة
شهد العالم منذ بداية القرن الواحد والعشرين، تطورًا كبيرًا 

ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي أثرت على جميع ف
مناحي الحياة. بما فيها التعليم الجامعي، ولعل التقدم المستمر 
في عالم البرمجيات يعد أهم مجاالت تطوير تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وما ينتج عن ذلك من كثير من 

ي، والذي بدأ التطبيقات التي تستخدم تقنية التعليم االلكترون
يتزايد االعتماد عليه في التعليم الجامعي، سواء ما يتعلق 
بالبنية المعلوماتية أو المحتويات الدراسية، األمر الذي يساعد 
الطالب في االطالع على تلك المحتويات في أي وقت وفي 

ومن ثم توافر مزيد من الفرص لالستيعاب والفهم  .أي مكان
ضاًل عن فرص مناقشة بكل مرونة وبدون أي ضغط، ف

المحتويات التعليمية داخل قاعات التدريس، بداًل من استهالك 
وقت أطول داخل قاعة التدريس في االطالع على الكتب 

من  الهجين(. فالتعلم 2020)نصر،   والمذكرات الدراسية
أحدث طرق التعلم التي تساعد في حل مشكلة الطلب المتزايد 

لمحاضرات، وتوسيع فرص على التعليم ومشكلة اكتظاظ ا
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القبول في التعليم، والقدرة على التدريب والتعليم وتأهيل 
 .(Khader, 2016العاملين دون ترك وظائفهم )

، ومع تفشي فيرس كورونا 2020وبداية من مارس 
عالميًا. فقد زاد اعتماد الجامعات المصرية على استخدام 

ات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مختلف المقرر 
الجامعية. وبسبب قصور التعليم االلكتروني في بعض 
الجوانب، وبخاصة ما يتعلق منها بالتفاعل اإلنساني بين 
المعلم والمتعلم، فقد تم اختيار التعلم الهجين كإستراتيجية 
تدريس حديثة في كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية، حيث يتم 

س للطالب من خاللها الجمع بين تدريس أعضاء هيئة التدري
وجًها لوجه "استراتيجيات التدريس التقليدية"، باإلضافة 
للتدريس لهم من خالل المنصات االلكترونية المختلفة التي 
يستخدمها بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبذلك فقد 
جمعت تلك االستراتيجية بين االتصال المباشر "وجهًا لوجه" 

الهجين وفقًا لقاموس  وغير المباشر "االلكتروني". فالتعلم
أكسفورد يعرف بأنه: أسلوب تعليمي يتعلم فيه الطالب عبر 
الوسائط اإللكترونية وعبر اإلنترنت باإلضافة إلى التدريس 

 .التقليدي وجهًا لوجه
ومع ازدياد استخدام استراتيجية التعلم الهجين بدون وجود 
وقت كاف للتدريب عليها، فإن هناك العديد من التساؤالت 

( ما هو مستوى معارف أعضاء هيئة 1التي تثار منها: )
التدريس المتعلقة بأبعاد مفهوم استراتيجيات التدريس التقليدية، 

( ما مدى توافر المعارف الخاصة 2واستخدامها؟ )
باستراتيجيات التدريس التقليدية والحديثة والتعلم الهجين 

( ما مدى تقبل 3خاصة لدى أعضاء هيئة التدريس ؟، )
( 4الطالب الستراتيجيات التدريس الحديثة والتعلم الهجين؟، )

ما مدى استعداد أعضاء هيئة التدريس في تطبيق 
استراتيجيات التدريس الحديثة والتعلم الهجين في حالة القضاء 

( ما أهم 5)       على فيرس كورونا في األعوام التالية؟، 
يئة المشكالت والمعوقات التي تواجه كل من أعضاء ه

 التدريس والطالب أثناء تطبيق التعلم الهجين؟ 

 األهداف البحثية
يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية دراسة مدى استجابة 
أعضاء هيئة التدريس والطالب بكلية الزراعة جامعة 
اإلسكندرية الستخدام التعلم الهجين، وتم تحقيق هذا الهدف 

 عن طريق مجموعة من األهداف الفرعية التالية:
تحديد مستوى معارف أعضاء هيئة التدريس المتعلقة  -1

 باستراتيجيات التدريس التقليدية واستخدامها.

تحديد مستوى معارف أعضاء هيئة التدريس المتعلقة   -2
 باستراتيجيات التدريس الحديثة واستراتيجية التعلم الهجين.

التعرف على مدى تقبل الطالب الستخدام استراتيجيات  -3
 وخاصة استراتيجية التعلم الهجين.التدريس الحديثة 

حصر أهم المشاكل والمعوقات التي واجهت كل من  -4
أعضاء هيئة التدريس والطالب في تطبيق استراتيجية 

 التعلم الهجين.

 األهمية التطبيقية

استجابة ترجع األهمية التطبيقية للبحث في التعرف على 
أعضاء هيئة التدريس والطالب بكلية الزراعة جامعة 

سكندرية الستخدام استراتيجية التعلم الهجين. مما يساعد اإل
الكلية بما فيها من أقسام مختلفة بصورة عامة، وقسم التعليم 
اإلرشادي بصفة خاصة. على تحسين تطبيق استراتيجيات 
التعلم الحديثة عامة، واستراتيجية التعلم الهجين خاصة، كما 

ضمن محتوى  يمكن إدخال اإلستراتيجيات الحديثة بالتدريس
مقررات برنامج قسم التعليم اإلرشادي الزراعي. باإلضافة 
إلمكانية قيام قسم التعليم االرشادي الزراعي بتدريب باقي 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية على استراتيجيات التدريس التي 
أظهروا وجود مشكلة في تطبيقها والتعامل معها، سواء كانت 

ليدية أو الحديثة. وألن التعلم من استراتيجيات التدريس التق
الهجين يدمج ما بين استراتيجيات التدريس التقليدي 
وااللكتروني، فيمكن االستفادة بالنتائج التي يتم الحصول 
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عليها في تطوير اإلرشاد الزراعي اإللكتروني، لسد الفجوة في 
 النقص الشديد في اعداد المرشدين الزراعيين.

 الطريقة البحثية
 مفهومياإلطار ال

 استراتيجيات التعليم )التدريس( والتعلم -1
كلمةةةةةة مشةةةةةتقة مةةةةةن الكلمةةةةةة اليونانيةةةةةة  كلمةةةةةة إسةةةةةتراتيجية: -1.1

إسةةتراتيجيوس وتعنةةي: فةةن القيةةادة ولةةذا كانةةةت اإلسةةتراتيجية لفتةةرة 
طويلةةةة أقةةةرب مةةةا تكةةةون إلةةةي المهةةةارة " المغلقةةةة " التةةةي يمارسةةةها 

ين العسةةةكرية، كبةةةةار القةةةةادة، واقتصةةةر اسةةةتعماالتها علةةةي الميةةةاد
وارتةةبط مفهومهةةا بتطةةور الحةةروب، كمةةةا تبةةةاين تعريفهةةا مةةن قائةةد 
ألخةةر، وبهةةذا الخصةةوص فإنةةه ألبةةد مةةن التأكيةةد علةةي ديناميكيةةةة 
اإلسةةةةةةةتراتيجية، حيةةةةةةث أنةةةةةةه ال يقيةةةةةةدها تعريةةةةةةف واحةةةةةةد جةةةةةةامع، 
فاإلسةةةةةتراتيجية هةةةةةي فةةةةةن اسةةةةةتخدام الوسةةةةةائل المتاحةةةةةة لتحقيةةةةةق 

ات العلميةةةةة عةةةةن القواعةةةةد األغةةةةراض أو لكونهةةةةا نظةةةةام المعلومةةةة
 .(2010المثالية للحرب )شاهين، 

هةةي فةةي مجملهةةا مجموعةةة مةةن  :إسةةتراتيجية التةةدريس -1.2
إجراءات التةدريس المختةارة سلفًا من قبل المعلم أو مصةمم 
التةةدريس، والتةةي يخطةةط السةةتخدامها أثنةةةاء تنفيةةةذ التةةدريس، 
بمةةةةا يحقةةةةق األهةةةةداف التدريسةةةةية المرجةةةةوة بأقصةةةةى فاعليةةةةة 

وتشةمل العناصةةر ةه، وفةةي ضةوء اإلمكانةات المتاحةة. ممكنة
( التحركةةةةات التةةةةي 2( األهةةةةداف التدريسةةةةية. )1: )التاليةةةةة

( 3يقوم بها المعلم وينظمها ليسةير وفقةًا لهةا فةي تدريسةه. )

( اسةةةةةةةتجابات 4إدارة الصةةةةةةةف وتنظةةةةةةةيم البيئةةةةةةةة الصةةةةةةةفية. )
الطالب الناتجة عن المثيرات التي ينظمهةا المعلةم ويخطةط 

 .(2010هين، لها )شا
هةي وسةيلة االتصةال التةي يسةتخدمها  فطريقة التةدريس -1.3

المعلةةةةةم مةةةةةن أجةةةةةل إيصةةةةةال أهةةةةةةداف الةةةةةدرس إلةةةةةى طالبةةةةةه، 
هةةو الكيفيةةة التةةي يتنةةاول بهةةا المعلةةم  أسةةلوب التةةدريس أمةةا

هي خطة واسعة  واإلستراتيجية الطريقةة )طريقةة التدريس(،
وعريضةةةةة للتةةةةدريس، فالطريقةةةةة أشةةةةمل مةةةةن األسةةةةةلوب ولهةةةةا 

صائص مختلفة، واإلستراتيجية مفهةوم أشةمل مةن االثنةين خ
فاإلسةةةةةتراتيجية يةةةةةتم انتقاؤهةةةةةا تبعةةةةةةًا لمتغيةةةةةرات معينةةةةةة وهةةةةةي 
بالتةةالي توجةةه اختيةةار الطريقةةة المناسةةبة والتةةي بةةدورها تحةةدد 
أسةةةةلوب التةةةةدريس األمثةةةةل والةةةةذي يةةةةتم انتقةةةةاؤ  وفقةةةةًا لعوامةةةةل 

 .(2020معينة )العدواني، 

التةةةةدريس تحتةةةةوي علةةةةى مكةةةةونين  وبالتةةةةالي فةةةةإن إسةةةةتراتيجية
 Procedures واإلجراءات Methodology هما الطريقةة أساسيين

اللةةذين يشةةكالن معةةًا خطةةة كليةةة لتةةدريس درس معةةين أو وحةةةدة 
وتظهةةةةةر الفروقةةةةةات بةةةةةين كةةةةةل مةةةةةن  .دراسةةةةةةية أو مقةةةةةرر دراسةةةةةي

( 1االستراتيجية والطريقة واألسلوب بشكل أوضة  فةي الجةدول)
 :التالي

 

 رق بين االستراتيجية والطريقة واألسلوب.. الف1جدول 

 الفئة المفهوم الهدف المحتوى المدى

 - شهرية –فصلية 

 أسبوعية

 طرق، أساليب،
 أهداف، نشاطات،
 مهارات، تقويم،

 وسائل، مؤثرات

 رسم خطة متكاملة

 وشاملة لعملية

 التدريس

 خطة منظمة ومتكاملة من

اإلجراءات، تضمن تحقيق األهداف 
 ترة زمنية محددةالموضوعة لق

االستراتيجية 
 التعليمية

موضوع مجزأ على عدة 
أو محاضرة ، محاضرات

 واحدة، أو جزء من محاضرة

 أهداف، محتوي،

أساليب، نشاطات، 
 تقويم

 تنفيذ التدريس

 بجميع عناصر 

 داخل غرفة الصف

اآللية التي يختارها المعلم لتوصيل 
 المحتوي وتحقيق األهداف

الطريقة 
 التعليمية

اتصال  اتصال لفظي، جزء من محاضرة
 حركي جسدي

 تنفيذ طريقة

 التدريس

النمط الذي يتبنا  عضو هيئة 
التدريس لتنفيذ فلسفته التدريسية حين 

 التواصل المباشر مع الطالب

األسلوب 
 التعليمي

 (2010)شاهين، 
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والجدير بالذكر أن أكثر استراتيجيات التدريس التقليدية 

 :شيوعًا تنحصر في

 Laboratory، وحصص معمليةLecturesحاضرات م

Sessions وتمارين ،Tutorials تقارير ، وReports وواجبات ،
 Research، مشاريع بحثية )تخرج( Assignmentsمنزلية 

projects دراسة حاالت ،Case studies ونقاش جماعي ،
Group discussions وزيارات ميدانية ،Site visits والعصف ،

التعلم بالخرائط المفاهيمية ، Brain Stormingالذهني 
Conceptual maps. 

 :استراتيجيات التدريس الحديثة شيوعًا تنحصر فيوأن أكثر 
-Eالكترونية ، وتمارين E- Lecturesمحاضرات الكترونية 

Tutorials لعب الدور ، وRole play ومحاكاة ،Simulation ،
لجماعي ، والتعلم اGroup presentationومجموعات عرض 

 .Co-operative learningاو التعاوني 

 Hybrid Learning. استراتيجية التعلم الهجين 2
يعتمد على الدمج بين استراتيجيات التعليم وجهًا لوجه 
)التعليم الصفي او التقليدي(، والتعليم عن بعد الكترونيًا. ومن 
خالل ذلك يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي 

مهارات من خالل التعلم عن بعد، األمر الذي يسهم وبعض ال
في تقليل الكثافة الطالبية، إلى جانب تحقيق االستفادة األمثل 
من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة 

 .من البنية التحتية للجامعات

 مفهوم التعلم الهجين -2.1
المزيج التعلم  تعددت مسميات هذا النوع من التعلم ما بين:

Blended Learningوالتعلم الخليط أو المختلط ، Mixed 

learningوالتعلم الهجين ، Hybrid Learning            أبو(
( وهي مصطلحات شائعة تستخدم 2011موسى، والصوص، 

في كثير من األحيان بشكل متبادل لمناقشة مزيج من التعلم 
مصطلحين الشخصي والتعلم على اإلنترنت. ورغم أن هذين ال

متشابهان، فإنهما يصفان نماذج تعلم مختلفة. والفرق الرئيسي 

بين التعلم المختلط والتعلم الهجين هو العالقة بين التعلم 
الشخصي والتعلم عبر اإلنترنت. وفي بيئة تعليمية مختلطة، 
يقصد بالتعلم على اإلنترنت أن يكون مكماًل للفصل الدراسي 

ثل أشرطة الفيديو، المقاالت، الشخصي. الموارد اإلضافية م
وأكثر من ذلك، يقصد بها تعزيز الفصول الشخصية وخلق 
تجربة تعليمية ثرية. ومن ناحية أخرى، في بيئة التعلم 
الهجين، يقصد بالتعلم عبر اإلنترنت أن يحل محل عنصر 
من عناصر الصف الشخصي. وتعتبر المواد المشتركة 

الرئيسية. وتشكل  بصورة متزامنة جزًءا من خطة الدروس
المواد على شبكة اإلنترنت بدياًل للمواد الشخصية، وهي 
تهدف إلى خلق تجربة تعليمية مرنة وتصب  أكثر ابتعادا عن 
المنهج الدراسي والتفاعل من خالل الفصل مقارنة بالتعلم 

 .المدمج
والتعلم الهجين ليس مفهوًما جديًدا ويعتقد أنه ظهر ألول 

ينيات. وقد أصب  التعلم الهجين كلمة أواخر التسع مرة في
في الطلب والشعبية بين كل من المؤسسات  رنانة وتزايدت

واألوساط األكاديمية. ومع ذلك فقد تم تعريف مصطل  التعلم 
ولقد تغير معنا  مع مرور  بدايته،الهجين بشكل مختلف منذ 

الوقت. وحاليًا يمكن أن تعريف التعلم الهجين بأنه التعليم 
يجمع بين الجوانب اإليجابية لبيئتي التعلم، التعلم القائم الذي 

 على الفصول الدراسية )وجهًا لوجه( والتعليم اإللكتروني

) Bonk & Graham, 2006.( 

ويذكر محمود أن التعلم الهجين هو ذلك النمط الذي 
يجمع ما بين التعليم في الحرم الجامعي والتعلم االلكتروني 

ال الحديثة كالحاسب والشبكات باستخدام آليات االتص
والوسائط المتعددة واإلنترنت من أجل إيصال المعلومات 
للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من إدارة 

 م أداء المتعلمينويالعملية التعليمية وضبطها وقياس وتق

 .(2021)محمود، 

كما يمكن ان يعرف بانه نظام تعليمي مستحدث، يقوم 
لربط ما بين عملية التعليم التي تتم وجًها لوجه، على أساس ا
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وما بين عملية التعليم عن بعد، بما يسهم في تقليل الكثافة 
الطالبية في الجامعات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من 
االستفادة، من خبرة أعضاء هيئة التدريس، والبنية التحتية 
للجامعات، بشكل خاص، وتحول الطالب إلى متعلم مدى 

وقد أقر المجلس األعلى للجامعات نسبة استرشادية  .ةالحيا
تنص على ان النسبة في الكليات العملية بما فيهم كلية 

، والتعلم %70-60التعلم وجها لوجه  :الزراعة تكون كاالتي
. وتتحقق هذ  النسبة حسب وضع %40-30عن بعد: 

 .الجدول والخطة الدراسية في كل فصل دراسي
 فهوم التعلم الهجين.استخالص أبعاد م -2.2

                ( نقاًل عن كل من 2015أشار سالمة )
(2003 Allison, et al, ،(، و)السيد، 2005( و)الخان

أو أكثر من  ( إلى أن التعلم المدمج قد يضم واحداً 2011
 :األبعاد المبينة على النحو اآلتي

 :الدمج ما بين التعلم الشبكي، والتعلم غير الشبكي- 

التعلم المدمج ما بين أنماط التعلم الشبكي من  يجمع
خالل تقنيات اإلنترنت، وما بين التعلم غير الشبكي الذي يتم 
في الحجرات الدراسّية االعتيادية، مثل: تقديم البرامج التعليمية 

 .في حجرة الدراسة االعتيادّية، وبإشراف المعلم
 :الدمج ما بين التعلم الذاتي، والتعلم التعاوني-

يشمل التعلم الذاتي عمليات التعلم الفردي، والتعلم وفق 
حاجة المتعلم، أما التعلم التعاوني فيتضمن اتصاال أكثر 
حيوية فيما بين المتعلمين، ما يؤدي إلى المشاركة في 
المعارف، والخبرات، ومراجعة بعض المواد، واألدبيات، 

علم ومناقشة بعض التطبيقات الحديثة، والخاصة بإنتاج المت
 .من خالل التواصل، باستخدام شبكة اإلنترنت

الدمج مةا بةين المحتةوى الخةاص )المعةد حسةب الحاجةة(،  -
 :والمحتوى الجاهز

يغفل المحتوى الجاهز البيئة، والمطالب الفردية للمتعلمين، 
ويتميز هذا النوع من المحتوى بقلة تكلفته المادية، وكونه ذا 

لخاص المعد ذاتيًا، إال إّنه من كفاءة عالية، مقارنة بالمحتوى ا
الممكن تكييف المحتوى الجاهز، وتهيئته من خالل دمج عدد 

 .من الخبرات )الصفية والشبكية(
 :الدمج ما بين التعلم، والممارسة ودعم األداء-

إن النجةةةةةاق الحقيقةةةةةي للةةةةةتعلم المةةةةةدمج حةةةةةين يةةةةةرتبط الةةةةةتعلم 
نئةةةةةذ  والممارسةةةةة وأدوات دعةةةةةم األداء فةةةةةي الوقةةةةت المناسةةةةةب، حي

يصةةب  العمةةل والممارسةةة مصةةدرًا لمحتةةوى الةةتعلم ويصةةب  مةةن 
السةةةهل الوصةةةول إلةةةى محتةةةوى الةةةتعلم المتةةةاق عنةةةد الحاجةةةة بمةةةا 

ليس ألي  .يلّبي حاجة المتعلمين والمستفيدين من هذا المحتوى
مةةةن هةةةذ  األبعةةةاد أولويةةةة فةةةي االسةةةتخدام والتطبيةةةق  بةةةل يبقةةةى 

ختيةةار أفضةةل دمةةج أسةةاس الةةتعلم المةةدمج النةةاج  متمةةثاًل فةةي ا
مةةةن خةةةالل مراعةةةاة أهةةةداف التعلةةةيم العامةةةة، ومحتةةةوى المقةةةرر، 
ومسةةةةةةةتوى التفاعةةةةةةةل المطلةةةةةةةوب، ومةةةةةةةدى حاجةةةةةةةات المتعّلمةةةةةةةين، 
ودافعيةتهم، وعةةددهم، مةةع األخةةذ بعةين االعتبةةار عوامةةل الوقةةت، 

 .والتكلفة، واإلمكانات، والظروف المحيطة

 الهجينمتطلبات التعلم  -2.3 
م الهجةةةةةين عبةةةةةارة عةةةةةن دمةةةةةج مةةةةةن تعتبةةةةةر متطلبةةةةةات التعلةةةةةي

متطلبات التعليم اإللكتروني ومتطلبةات التعلةيم التقليةدي، ويقةدم 
( تصةةةةوًرا لةةةةبعض المتطلبةةةةات لجةةةةودة التعلةةةةيم 2007الشةةةوملي )

( أن يكةةةون التعلةةةيم المةةةدمج متكةةةاماًل مةةةع أسةةةاليب 1: (الهجةةةين
( أن يكةةةةةون المعلةةةةةم قةةةةةادرًا علةةةةةى 2التعلةةةةةيم التقليديةةةةةة القائمةةةةةة. )

قنيةةات التعلةةيم الحديثةةة، واسةةتخدام الوسةةائل المختلفةةة اسةةتخدام ت
( أن تتةةةةةوفر لةةةةةدى الطالةةةةةب المهةةةةةارات الخاصةةةةةة 3) .لالتصةةةةةال

( 4باسةةةتخدام الحاسةةةب اآللةةةي واالنترنةةةت والبريةةةد اإللكترونةةةي. )
تةةةوفير البرمجيةةةات واألجهةةةزة والبنيةةةة التحتيةةةة والتةةةي تتمثةةةل فةةةي 

صةةةةاالت إعةةةةداد الكةةةةوادر البشةةةةرية المدربةةةةة وتةةةةوفير خطةةةةوط االت
المطلوبةةةةةة التةةةةةي تسةةةةةاعد علةةةةةى نقةةةةةل هةةةةةذا التعلةةةةةيم إلةةةةةى غةةةةةرف 

( أن يصةةةةةب  المعلمةةةةةون قةةةةةادة ومرشةةةةةدين لتعلةةةةةيم 5) .الصةةةةةفوف
طالبهةةم مةةن خةةالل اسةةتخدامهم للحواسةةب وتطبيقاتهةةا وشةةبكات 
نتةةاج المةةواد التعليميةةة المناسةةبة  المعلومةةات المحليةةة والعالميةةة واا

ضةةةوع التعلةةةيم ( النظةةةر بجديةةةة إلةةةى مو 6والمتنوعةةةة للتةةةدريس. )
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اإللكترونةةةةي ومحاولةةةةة إيجةةةةاد السةةةةبل المثلةةةةى التةةةةي تسةةةةاعد فةةةةي 
 .دمجه مع األسلوب التقليدي في التعليم

   طرق توظيف التعليم الهجين -2.4

( نقةةةةةاًل عةةةةةن كةةةةةل مةةةةةن )زيتةةةةةون، 2007يةةةةةذكر الشةةةةةوملي )
أن طةرق توظيةف التعلةيم الهجةين  (Kurtus, 2004)(، و2005

 كالتالي:

س علةةى أن يةةتم فيهةةا تعلةةيم درس معةةين تتأسةة :الطريقةةة األولةةى
أو أكثةةر فةةي المقةةرر الدراسةةي مةةن خةةالل اسةةتراتيجيات التعلةةيم 
الصةةةفي المعتةةةادة، وتعلةةةيم درس آخةةةر أو أكثةةةر بةةةأدوات التعلةةةيم 
اإللكتروني، ويتم تقويم الطالب ختاميًا بأي من وسةائل التقةويم 

 العادية أو اإللكترونية.
شةةارك فيهةةا اسةةتراتيجيات تتأسةةس علةةى أن يتلطريقةةة الثانيةةة: ا

التعلةةيم الصةةفي والتعلةةيم اإللكترونةةي بطريقةةة تبادليةةة فةةي تعلةةيم 
الةةدرس الواحةةد، إال أن البدايةةة تكةةون للتعلةةيم الصةةفي أوال، يليةةه 

التعليم اإللكتروني، ويتم تقويم الطالب ختاميةًا بةأي مةن وسةائل 
  .التقويم العادية أو اإللكترونية

ى أن يتشةارك فيهةا التعلةيم الصةفي تتأسةس علةالطريقة الثالثة: 
والتعلةةيم اإللكترونةةةي بطريقةةةة تبادليةةةة فةةي تعلةةةيم الةةةدرس الواحةةةد، 
غيةةر أن بدايةةة التعلةةيم تةةتم بأسةةلوب التعلةةيم اإللكترونةةي، ويعقبةةه 
التعلةةةيم الصةةةفي، ويةةةتم تقةةةويم الطةةةالب ختاميةةةًا بةةةأي مةةةن وسةةةائل 

  .التقويم العادية أو اإللكترونية
س علةى أن يتشةارك فيهةا التعلةيم الصةفي تتأسة :الطريقة الرابعة

والتعلةةيم اإللكترونةةةي بطريقةةةة تبادليةةةة فةةي تعلةةةيم الةةةدرس الواحةةةد، 
بحيةةةث يةةةتم التنةةةاوب بةةةين أسةةةلوب التعلةةةيم اإللكترونةةةي، والتعلةةةيم 
الصةةفي أكثةةر مةةن مةةرة للةةدرس الواحةةد، ويةةتم تقةةويم الطةةالب فةةي 

نظةةرا النهايةةة بةةأي مةةن وسةةائل التقةةويم العاديةةة أو اإللكترونيةةة. و 
ألن التعلم الهجين يتي  فرص عديدة الختيار الطريقة المناسبة 

 لتطبيق التعلم الهجين. 
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للتعليم  +Erasmus( النموذج المقترق 1يوض  شكل )
شارك فيها الطالب إال من الهجين بالمزج بين أنشطة ال ي

خالل اإلنترنت )تعليم عن بعد(، وأنشطة تسم  له بالتفاعل 
 .مع المعلم والطالب في وضع وجهًا لوجه

 بالجامعات الهجين التعليم مميزات -2.4

    .زيادة مرونة التعلم عبر اإلنترنت لدى الطالب( 1)
( 3)   .قاعة التدريس ( الحفاظ على التواجد الطالبي داخل2)

( 4)        .توفير الوقت والجهد لدى أعضاء هيئة التدريس
           .التعرف أكثر على المستوى التعليمي لكل طالب

( انتشار 6) .لدى الطالبمستوى التفاعل واإلبداع  ( رفع5)
التطبيقات التي تتي  طرق جديدة للتدريس بعيًدا عن الطرق 

( تقليل الكثافة الطالبية داخل قاعة المحاضرات 7) .التقليدية
 أو نسبة حضور الطالب مما يحد من انتشار وباء كورونا

 .(2020)نصر، 

 الهجين التعلم سلبيات -2.5

مشكالت التي يمكن ويظهر هنا العديد من السلبيات وال
( اعتماد التعلم الهجين على تقنيات 1) :أن تلخص فيما يلي

ما تزال غير معتمد عليها، فما زال اإلنترنت غير فعال في 
( 2) .بعض األماكن خاصة األماكن الريفية أو األماكن النائية

استخدامه بشكل فعال يتطلب من الطالب اإللمام باستعمال 
( اعتماد التعلم الهجين على 3) .التكنولوجيا بشكل جيد

األجهزة الحاسوبية والتي تكلف الكثير من األموال ومن 
( تدني مستوى المشاركة الفعلية 4) .أعمال الصيانة والتركيب

للمتخصصين في المناهج في صناعة المقررات اإللكترونية 
( التركيز على الجوانب المعرفية والمهارية لدى 5) .المهجنة

( التغذية الراجعة 6) .ن الجوانب الوجدانيةالطالب أكثر م
( تدني 7) .والحوافز التشجيعية والتعويضية قد ال تتوافر أحياناً 

مستوى فاعلية نظام الرقابة والتقويم والتصحي  والحضور 
 .(2012والغياب لدى الطلبة )جون ووبجلز، 

ولكي تقوم الكلية بتطبيق نظام التعليم الهجين خالل العام 
. تم فت  منصات تعليمية 2020/2021الجامعي الدراسي 

إلكترونية لجميع المقررات الدراسية، ولضمان كفاءة وفاعلية 
تلك المنصات تم وضع آلية عمل لتلك المنصات من خالل 
وحدة االبتكارات التربوية والتعليم عن بعد في الكلية، لتنظيم 
أداء عمل تلك المنصات وتم التعميم على جميع المنصات 

 تعليمية االلكترونية لجميع المقررات. ال

 التعريفات اإلجرائية
 أعضاء هيئة التدريس

يقصد بهم في هذا البحث كل أعضاء هيئة التدريس 
)مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ دكتور، استاذ متفرغ( بكلية 
الزراعة جامعة اإلسكندرية، الذين يدرسون للطالب في 

 مختلف سنوات الدراسة االربعة.
 ة باستراتيجيات التعليم التقليديةالمعرف

تم قياس المعرفة باستراتيجيات التعليم التقليدية 
، وواجبات تقارير)محاضرات، وحصص معملية، وتمارين، و 

منزلية، مشاريع بحثية )تخرج(، دراسة حاالت، ونقاش 
التعلم بالخرائط جماعي، وزيارات ميدانية، والعصف الذهني، 

تلك االستراتيجيات على ( من خالل عرض المفاهيمية
 المبحوثين وسؤالهم عما إذا كانوا يستخدموها أو لم يستخدموها

( 1، 2، 3) ، وأعطيت لهم درجاتأو ال يعرفون شيء عنها
 على الترتيب لكل اجابة. 

 اجادة استخدام استراتيجيات التعليم التقليدية

في حالة االستخدام تم تحديد درجة اجادة االستخدام عن 
ياس مكون من ثالث أبعاد هي جيدة، وجيدة لحد ما، طريق مق

( على الترتيب 1، 2، 3وغير جيدة. وأعطيت لهم درجات )
 لكل اجابة. 

 المعرفة باستراتيجيات التعليم الحديثة
تم قياس المعرفة باستراتيجيات التعليم الحديثة )محاضرات 

ومحاكاة،  الكترونية، ولعب الدور،الكترونية، وتمارين 
وعات عرض، والتعلم الجماعي أو التعاوني( من خالل ومجم

عرض تلك االستراتيجيات على المبحوثين وسؤالهم عما إذا 

https://remarkomrsoftware.com/blog/international-and-local-academic-conferences-egypt-coronavirus/
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، أو ال يعرفون شيء عنها كانوا يستخدموها أو لم يستخدموها
 ( على الترتيب لكل اجابة. 1، 2، 3وأعطيت لهم )

 اجادة استخدام استراتيجيات التعليم الحديثة

ام تم تحديد درجة اجادة استخدام عن في حالة االستخد
طريق مقياس مكون من ثالث أبعاد جيدة، وجيدة لحد ما، 

( على الترتيب 1، 2، 3وغير جيدة. وأعطيت لهم درجات )
 لكل اجابة. 

 المعرفة بالتعلم الهجين
التعلم الهجين من خالل  ةتم قياس المعرفة باستراتيجي

ويستخدموها، أو لم سؤال المبحوثين عما إذا كانوا يعرفوها 
أو لم يستخدموها لعدم حاجة  يستخدموها لعدم االلمام بها،

أو ال المقرر لها، أو لم يستخدموها لعدم توافر اإلمكانيات، 
( 1، 2، 3، 4، 5، وأعطيت لهم درجات )يعرفون شيء عنها

 على الترتيب لكل اجابة. 

 المنصات االلكترونية المستخدمة في التعلم الهجين
ة استخدام التعلم الهجين، تم تحديد عدد من في حال

 ،Google classroom ،Zoomالمنصات االلكترونية)

WhatsApp ،Facebook ،Skype ،Moodle ،Edmodo ،
Microsoft Teams والتي يمكن استخدامها في التعلم ،)

الهجين، وذلك للتعرف على أكثر المنصات استخدامًا بين 
المبحوثين(. وعند االستخدام أعضاء هيئة التدريس بالكلية )

تم تحديد درجة فاعلية استخدام المنصات عن طريق مقياس 
مكون من ثالث أبعاد جيدة، وجيدة لحد ما، غير جيدة. 

 ( على الترتيب لكل اجابة. 1، 2، 3وأعطيت لهم درجات )
 :منهج الدراسة

 .المنهج الوصفي التحليلي

 :مفردات البحث

ن، تمثلت األولى بأعضاء تضمنت مفردات الدراسة نوعا
هيئة التدريس بالكلية، بينما كانت الثانية بطالب كلية الزراعة 

 جامعة اإلسكندرية في السنوات الدراسية المختلفة.

وكانت المفردة األولى جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية 
، الفصل الدراسي الثاني 2020/2021الزراعة للعام الدراسي 

( عضوًا، 585ة التدريس بالكلية )حيث بلغ عدد أعضاء هيئ
حيث تم ارسال االستبيان من خالل وحدة ضمان الجودة 
بالكلية لجميع أعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية. 

( عضو هيئة تدريس فقط 115وكانت االستجابة منهم بملء )
 لالستمارة.

بينما كانت المفردة الثانية جميع الطالب المقيدين 
، 2020/2021سية األربعة للعام الجامعي بالمستويات الدرا

الفصل الدراسي الثاني حيث بلغ عدد الطالب بالكلية 
(، حيث تم ارسال االستبيان من خالل وحدة ضمان 2158)

الجودة بالكلية لجميع أقسام الكلية والمشرفين األكاديميين 
ومنهم لجميع الطالب على مستوى الكلية. وكانت االستجابة 

 ( طالب لالستمارة.526منهم بملء )
 مصادر البيانات وتجميعها

أواًل المصادر الثانوية: تتمثل المصادر الثانوية في الكتب 
والمراجع العربية واألجنبية والمقاالت والدوريات وشبكة 
المعلومات الدولية )اإلنترنت( والدراسات البحثية اإلرشادية 
المرتبطة وغيرها من مصادر المعلومات التي تناولت 

 موضوع البحث. 
ثانيًا المصادر األولية: تتمثل المصادر األولية في البيانات 
الميدانية التي تم تجميعها. تم تجميع االستبيان من خالل 

  ،Microsoft formالشبكة العنكبوتية )االنترنت( باستخدام 
وذلك نظرًا لإلجراءات االحترازية للوقاية من فيرس 

يان من بعض األساتذة كورونا، وقد تم تحكيم االستب
المحكمين، وقد اشتمل االستبيان على مجموعة من 
األسئلة اشتملت على استراتيجيات التعليم التقليدية ومدي 

، فاعلية ما تم استخدامه من استراتيجيات التعليم التقليدية
ومجموعة أخرى من األسئلة اشتملت على استراتيجيات 

ما تم استخدامه من التعليم غير التقليدية، ومدي فاعلية 
استراتيجيات التعليم غير التقليدية، والمنصات االلكترونية 
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المستخدمة في التعلم الهجين، كما تضمن رأى أعضاء 
هيئة التدريس في االستمرار في استخدام المنصات 
االلكترونية المستخدمة في التعلم الهجين بعد انتهاء ازمة 

المستخدمة في  كورونا، وفاعلية المنصات االلكترونية
، والمشاكل التي واجهت  Hybrid Learningالتعلم الهجين

 .أعضاء هيئة التدريس في تطبيق التعلم الهجين
 :اسلوب معالجة وتحليل البيانات

 Excel تم معالجة وتحليل البيانات من خالل برنامج

 .لحساب التكرارات والنسبة المئوية

 النتائج البحثية
ة التةةةةدريس المتعلقةةةةة بأبعةةةةاد مفهةةةةوم أواًل: معةةةةارف أعضةةةةاء هيئةةةة

 استراتيجيات التدريس التقليدية واستخدامها.
الخصةةةةةائص المميةةةةةةزة للمبحةةةةةةوثين )أعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة  -1.1

 التدريس(

( مشاركة أعضاء هيئة التدريس 2أظهرت النتائج جدول)
، أن أعلى )ما عدا قسم هندسة زراعية( وفقًا لكل أقسام الكلية

التدريس في ملء االستبيان نسبة مشاركة ألعضاء هيئة 
كانت باألقسام التالية: االقتصاد المنزلي، واإلنتاج الحيواني 
نتاج الدواجن، وعلوم األراضي والميا ، وعلوم  والسمكي، واا

، %10.4، %13، %14.8، %14.8وتقنية األغذية بنسبة 
 .على التوالي 8.7%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس وفقًا ألقسام الكلية .2جدول
 % العدد القسم

 4.3 5 التعليم االرشادي الزراعي

 2.6 3 غابات وتكنولوجيا األخشاب

دارة االعمال الزراعية  5.2 6 االقتصاد واا

 14.8 17 االقتصاد المنزلي

 3.5 4 علوم وتقنية األلبان

 1.7 2 أمراض النبات

 14.8 17 اإلنتاج الحيواني والسمكي

 13 15 إنتاج الدواجن

 4.3 5 رات والحيوان التطبيقي علم الحش

 0.9 1 الخضر

 0 0 الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق

 10.4 12 علوم األراضي والميا 

 8.7 10 علوم وتقنية األغذية

 4.3 5 الفاكهة

 6.1 7 كيمياء وتقنية المبيدات

 0 0 التنمية الريفية

 0 0 علوم المحاصيل

 5.2 6 الوراثة

 100 115 المجموع

ق يمعارف اعضاء هيئة التدريس حول تطب -1.2
  :استراتيجيات التعليم التقليدية

تم عرض مجموعة من استراتيجيات التعليم التقليدية 
الشائعة على المبحوثين وهي: محاضرات، وحصص معملية، 

، وواجبات منزلية، مشاريع بحثية )تخرج(، تقاريروتمارين، و 
دراسة حاالت، ونقاش جماعي، وزيارات ميدانية، والعصف 

التعلم بالخرائط المفاهيمية. للتعرف على مدى الذهني، 
استخدامها بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وقد أظهرت 

( أن المحاضرات، والتقارير، 3النتائج الواردة بجدول)
ة كانوا أعلى استراتيجيات التعليم التقليدية والحصص المعملي

استخدامًا بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بالنسب 
 على التوالي. 84.3%، 91.3%، 96.5%

وبسؤال المبحوثين عن درجة اجادتهم الستخدام تلك 
االستراتيجيات، لوحظ أن المحاضرات، والدروس العملية، 

نقاش الجماعي وذلك بالنسب والتقارير، ومشاريع التخرج، وال
على  65.5%، 65.9%، 73.3%، 75.3%، 82.9%

  التوالي.
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 ستراتيجيات التعليم التقليدية ودرجة اجادة االستخدام.الاستخدام أعضاء هيئة التدريس  .3جدول 
 درجة اجادة استخدام االستراتيجية 

 115ن = 
 استخدام االستراتيجية من عدمه

 115ن = 
 استراتيجيات

 التعليم التقليدية 
ال أعرف  جيدة جيدة لحد ما غير جيدة

 شيء عنها
 هااستخدمت هااستخدمتلم 

  التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %
  محاضرات 111 96.5 1 0.9 3 2.6 92 82.9 15 13.5 4 3.6
 تقارير  105 91.3 8 7 2 1.7 77 73.3 22 21.0 6 5.7
 حصص معملية 97 84.3 13 11.3 5 4.3 73 75.3 19 19.6 5 5.1
  واجبات منزلية 92 80 21 18.3 2 1.7 53 57.6 32 34.8 7 7.6
 مشاريع بحثية )تخرج(  91 79.1 21 18.3 3 2.6 60 65.9 25 27.5 6 6.6
  جماعي نقاش 87 75.7 21 18.3 7 6.1 57 65.5 23 26.4 7 8.1
9.0 7 33.3 26 57.7 45 .78  تمارين   78 67.8 27 23.5 10 
 العصف الذهني  67 58.3 37 32.2 11 9.6 33 49.3 26 38.8 8 11.9
 زيارات ميدانية  51 44.3 59 51.3 5 4.3 22 43.1 20 39.2 9 17.7
  حالة دراسة 37 32.2 63 54.8 15 13 11 29.7 17 45.9 9 24.4
 التعلم بالخرائط المفاهيمية 23 20 65 56.5 27 23.5 6 26.1 12 52.2 5 21.7

 

كانوا أكثر االستراتيجيات التقليدية اجادة في االستخدام بين 
أعضاء هيئة التدريس. مما يدل على خبرة كبيرة بين 
المبحوثين في استخدام تلك االستراتيجيات. بينما لوحظ أن 
بعض االستراتيجيات التقليدية غير معروفة وال تستخدم بين 

ل كالعصف الذهني، والتعلم بالخرائط المفاهيمية المبحوثين مث
على الرغم من كونهم استراتيجيات تقليدية معروفة وبسيطة. 
األمر الذي يؤكد على عدم تدريب المبحوثين على مثل تلك 
االستراتيجيات، وضرورة اعداد برامج تدربية مناسبة لسد 

 العجز الواض  في اجادة اعضاء هيئة التدريس لها.
أعضاء هيئة التدريس المتعلقة باستراتيجيات معارف  :ثانياً 

 التدريس الحديثة والتعلم الهجين.

تم عرض مجموعة من استراتيجيات التدريس الحديثة 
على المبحوثين وهي محاضرات الكترونية، وتمارين 

ومحاكاة، ومجموعات عرض، والتعلم  الكترونية، ولعب الدور،
دى استخدامها بين للتعرف على مالجماعي أو التعاوني 

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية واجادة االستخدام.

( أن المحاضرات 4وقد أوضحت النتائج الواردة بجدول)
االلكترونية، والعمل الجماعي، ومجموعات العرض كانوا 
األعلى استخدامًا بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك 

 على التوالي. بينما %67، %74.8 ،%88.7بالنسب 
استراتيجيات لعب الدور والمحاكاة لم يستخدموا من قبل 
المبحوثين بسبب عدم حاجة المقرر لتلك االستراتيجية، حيث 

. كما تالحظ %32.2، %30.4كانت نسبتهم على التوالي 
أنه ال توجد أي من االستراتيجيات الحديثة أجمع معظم 
المبحوثين أنهم ال يعرفونها. فقد جاءت أكبر نسبة بين 

لصال   %26.1الستراتيجيات الحديثة غير المعروفة ا
 استراتيجية لعب الدور.

وبةةةةالرغم مةةةةن تحديةةةةد الجامعةةةةة السةةةةتراتيجية الةةةةتعلم الهجةةةةين 
كإسةةتراتيجية معتمةةدة للتةةدريس فةةي ظةةل جائحةةة كورونةةا، اال أنةةه 
جةةاءت نسةةب االسةةتخدام بةةين أعضةةاء هيئةةة التةةدريس منخفضةةة 

(، حيةث جةاءت اسةتراتيجية 4في أشكالها الثالثة وفقةًا لجةدول )
فقةةةةةةط،  %45.2الفصةةةةةل الدراسةةةةةةي المقلةةةةةةوب بنسةةةةةةبة اسةةةةةةتخدام 

واسةةةةتراتيجية الةةةةتعلم الهجةةةةين القةةةةةائم علةةةةى المشةةةةروعات بنسةةةةةبة 
، والتعلم الهجين الموجه ذاتيًا بنسبة استخدام %38.3استخدام 

فقةةةةط. األمةةةةر الةةةةةذي يؤكةةةةد علةةةةى قلةةةةةة اسةةةةتخدام تلةةةةةك  39.1%
 االستراتيجيات.  
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 استخدام أعضاء هيئة التدريس المتعلقة باستراتيجيات التعليم الحديثة والتعلم الهجين .4جدول 

 ودرجة اجادة االستخدام

 درجة اجادة استخدام االستراتيجية

 115ن = 

 استخدام االستراتيجية من عدمه

 115ن = 
 استراتيجيات التعليم الحديثة

 جيدة جيدة لحد ما غير جيدة
ال اعرف عنها 

 شيء

استخدمها لم 
لعدم توافر 
 اإلمكانيات

لم استخدمها لعدم 
 حاجة المقرر لها

لم استخدمها لعدم 
 المامي بها

 استخدمها

  التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

 يةمحاضرات الكترون 102 88.7 5 4.3 4 3.6 2 1.7 2 1.7 55 53.9 37 36.3 10 9.8

 العمل الجماعي أو التعاوني 86 74.8 8 7.0 8 7.0 4 3.5 9 7.7 50 58.1 32 37.2 4 4.7

 مجموعات العرض 77 67.0 7 6.1 14 12.1 7 6.1 10 8.7 48 62.3 26 33.8 3 3.9

 تمارين الكترونية 74 64.4 5 4.3 21 18.3 5 4.3 10 8.7 35 47.3 35 47.3 4 5.4

9.6 5 48.1 25 42.3 22 .020 الفصةةةل الدراسةةةي المقلةةةوب كشةةةكل  52 45.2 10 8.7 26 22.6 4 3.5 23 
 من أشكال التعلم الهجين

 لعب الدور 38 33.1 11 9.5 35 30.4 1 0.9 30 26.1 12 31.6 22 57.9 4 10.5

 محاكاة 36 31.2 7 6.1 37 32.2 11 9.6 24 20.9 17 47.2 15 41.7 4 11.1

 التعلم الهجين الموجه ذاتياً  45 39.1 11 9.6 18 15.7 6 5.2 35 30.4 15 33.3 25 55.6 5 11.1

الةةةةةةةةةتعلم الهجةةةةةةةةةةين القةةةةةةةةةةائم علةةةةةةةةةةى  44 38.3 13 11.3 26 22.6 5 4.3 27 23.5 17 38.6 21 47.7 6 13.7
 المشروعات
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وقةةةةةةةةةةةد أظهةةةةةةةةةةةرت النتةةةةةةةةةةةائج الخاصةةةةةةةةةةةة بإجةةةةةةةةةةةادة اسةةةةةةةةةةةتخدام 
وثين ( تفةاوت آراء المبحةة4االسةتراتيجيات الحديثةة وفقةًا لجةدول)

بةةةةين درجةةةةة اجةةةةادة اسةةةةتراتيجيات التةةةةدريس الحديثةةةةة بةةةةين جيةةةةدة 
وجيةةدة لحةةد مةةا. فبالنسةةبة السةةتراتيجية المحاضةةرات االلكترونيةةة 

اجةةةةةةةادة جيةةةةةةةدة،  %53.9جةةةةةةةاءت اجةةةةةةةادة االسةةةةةةةتخدام بنسةةةةةةةبة 
اجةةةةةةادة جيةةةةةةدة لحةةةةةةد مةةةةةةا. بينمةةةةةةا اسةةةةةةتراتيجية العمةةةةةةل  36.3%

، اجةادة جيةدة %58.1الجماعي جاءت بنسةبة اجةادة اسةتخدام 
اجةادة جيةةدة لحةةد مةةا. االمةر الةةذي يتفةةق مةةع انتشةةار  %37.2و

استخدامهم بين أعضاء هيئة التدريس خصوصًا في ظل أزمة 
جائحة كورونا، كما انه قد يرجع السةبب فةي التطبيةق االلزامةي 

 لها نتيجة ظروف كورونا.
استخدام أعضاء هيئة التدريس للمنصات االلكترونية  -2.1

 ادة استخدام تلك المنصات في التعلم الهجين واج
( أن أعلةةةةةةى نسةةةةةةبة 5بينةةةةةةت النتةةةةةةائج الةةةةةةواردة فةةةةةةي جةةةةةةدول )

اسةةةةةتخدام للمنصةةةةةات االلكترونيةةةةةة فةةةةةي التعلةةةةةيم الهجةةةةةين كةةةةةان 
WhatsApp  يليةه منصةة %95.7بنسةبة ،Microsoft Teams 

بنسةةةةةةةبة  Google Classroom، ثةةةةةةةم منصةةةةةةةة %93بنسةةةةةةةبة 
85.3%. 

بةةةةين درجةةةةة  وقةةةةد أظهةةةةرت النتةةةةائج تفةةةةاوت آراء المبحةةةةوثين
اجادة استخدام المنصات االلكترونية بةين جيةدة وجيةدة لحةد مةا 

جةةاءت اجةةادة  WhatsApp(. فبالنسةةبة لمنصةةة 5وفقةةًا لجةةدول )
اجةةةادة جيةةةدة  %30اجةةةادة جيةةةدة،  %65.5االسةةةتخدام بنسةةةبة 

جةةةاءت بنسةةةةبة اجةةةةادة  Microsoft Teamsلحةةةد مةةةةا. ومنصةةةة 
ة لحةةةد اجةةةادة جيةةةد %37.2اجةةةادة جيةةةدة، و %58.1اسةةةتخدام 

جةةةاءت بنسةةةبة اجةةةادة  Google Classroomمةةةا. بينمةةةا منصةةةة 
اجةةةادة جيةةةدة لحةةةد  %23.4اجةةةادة جيةةةدة، و %70.1اسةةةتخدام 

ما. االمر الةذي يتفةق مةع اجةادة اسةتخدامهم بةين أعضةاء هيئةة 
التةةدريس، وقةةد يرجةةع السةةبب فةةي ذلةةك الةةي اختيةةار الكليةةة لتلةةك 

 المنصات كمنصات معتمدة للتدريس في الكلية.
الطةةالب السةةتخدام اسةةتراتيجيات التةةدريس الحديثةةة  اسةةتجابة: اً ثالثةة

 وخاصة التعلم الهجين.

 خصائص الطالب 3.1
( توزيع الطالب وفقًا للمستوى 6أوضحت النتائج جدول)

الدراسي للطالب، حيث جاءت أعلى نسبة مشاركة لطالب 
، يليه طالب المستوى الثالث %41.6المستوى الرابع بنسبة 

، %16.5ثم طالب المستوى الثاني بنسبة  ،%40.5بنسبة 
 .%1.3ثم طالب المستوى األول بنسبة 

( توزيع الطالب وفقًا لمشاركة 7وتبين نتائج جدول)
الطالب من األقسام المختلفة بالكلية في استيفاء االستبيان، 
حيث كانت أعلى نسبة للطالب بأقسام: الخضر، وعلوم 

، %10.4، %10.4ة )المحاصيل، وعلوم تقنية األلبان بنسب
( على التوالي، بينما كانت أقل نسبة مشاركة 9.7%، 10%

 . %0.2بقسم التنمية الريفية 

 استخدام أعضاء هيئة التدريس للمنصات االلكترونية ودرجة اجادة االستخدام. .5جدول 
 درجة اجادة استخدام المنصة 

 115ن = 
 استخدام للمنصة من عدمه

 115ن = 

 جيدة جيدة لحد ما غير جيدة ونيةالمنصات االلكتر 
ال أعرف شيء 

 عنها
 هااستخدمت هااستخدمتلم 

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

4.5 5 30.0 33 65.5 72 0.0 0 4.3 5 95.7 110 WhatsApp 
6.5 7 23.4 25 70.1 75 0.9 1 6.1 7 93.0 107 Microsoft Teams 
4.1 4 6.73  36 59.2 58 1.7 2 13.0 15 85.3 98 Google Classroom 
1.4 1 26.0 19 72.6 53 1.7 2 34.8 40 63.5 73 Zoom 

9.3 4 39.5 17 51.2 22 0.0 0 62.6 72 37.4 43 Facebook 
0 0 21.4 3 78.6 11 5.2 6 82.6 95 12.2 14 Moodle 
0 0 63.6 7 36.4 4 1.7 2 88.7 102 9.6 11 Skype 
0 0 63.6 7 36.4 4 7.0 8 83.5 96 9.5 11 Edmodo 
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 توزيع الطالب وفقًا للمستوى الدراسي للطالب .6جدول 
 % العدد المستوى

 1.3 7 األول
 16.5 87 الثاني
 40.5 213 الثالث
 41.6 219 الرابع

 %100 526 المجموع

توزيع الطالب وفقًا لمشةاركة الطةالب مةن األقسةام  .7جدول 
 ة بالكليةالمختلف
 % العدد القسم

 2.3 10 التعليم االرشادي الزراعي

 28 12 غابات وتكنولوجيا األخشاب

دارة االعمال الزراعية  3 13 االقتصاد واا

 3.7 16 االقتصاد المنزلي

 1 4 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 9.7 42 علوم وتقنية األلبان

 7.2 31 أمراض النبات

 1 4 والسمكي اإلنتاج الحيواني

 9 39 إنتاج الدواجن

 7.6 33 علم الحشرات والحيوان التطبيقي 

 10.4 45 الخضر

 1.2 5 الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق

 5.8 25 علوم األراضي والميا 

 8.1 35 علوم وتقنية األغذية

 2.3 10 الفاكهة

 6 26 كيمياء وتقنية المبيدات

 0.2 1 التنمية الريفية

 10.4 45 علوم المحاصيل

 83 36 الوراثة

 100 432 المجموع

آراء الطالب حول تطبيق استراتيجيات التدريس التقليدية والحديثة 
 وخاصة التعلم الهجين.

ستراتيجيات التعليم التقليديةة ودرجةة التعرض الطالب  -3.1
 االستفادة منها

تم عرض مجموعة من استراتيجيات التعليم التقليدية 
شائعة على المبحوثين وهي: محاضرات، وحصص معملية، ال

مشاريع بحثية )تخرج(، و ، وواجبات منزلية، تقاريروتمارين، و 
دراسة حاالت، ونقاش جماعي، وزيارات ميدانية، والعصف 

التعلم بالخرائط المفاهيمية. للتعرف على مدى و الذهني، 
واردة التعرض لها بين الطالب بالكلية. وقد أظهرت النتائج ال

( أن المحاضرات، والتقارير، والحصص المعملية 8بجدول)
كانوا أعلى استراتيجيات التعليم التقليدية استخدامًا بين أعضاء 

، %81، %98.9هيئة التدريس بالكلية وذلك بالنسب 
على التوالي. وهو ما اتفق تمامًا مع أعضاء هيئة  80.2%

وعًا واستخدامًا التدريس في أكثر االستراتيجيات التقليدية شي
 بالكلية.

وبسؤال المبحوثين عن درجة االستفادة من تلك 
كانت  %70.6االستراتيجيات، لوحظ أن الدروس العملية 

أعلى نسبة اتفق الطالب على كونها جيدة من حيث 
. يليهما %60.2االستفادة. يليها مشاريع التخرج بنسبة 
 %56.9، %56.8النقاش الجماعي والزيارات الميدانية بنسبة 

على التوالي. األمر الذي يشير الى تفضيل الطالب 
لالستراتيجيات ذات الطبيعة التطبيقية وشعورهم باستفادة جيدة 
منها، أكثر من بعض االستراتيجيات األكثر شيوعًا 

فقط من الطالب أن  %51.3كالمحاضرات والتي أشار 
 االستفادة منها كانت جيدة.

 يات التعليم الحديثة ودرجةالستراتيجتعرض الطالب  -3.2
 االستفادة منها

تم عرض مجموعة من استراتيجيات التدريس الحديثة على 
الكترونية، المبحوثين وهي محاضرات الكترونية، وتمارين 

ومحاكاة، ومجموعات عرض، والتعلم الجماعي  ولعب الدور،
للتعرف على مدى التعرض لها بين الطالب أو التعاوني 
 االستفادة من تلك االستراتيجيات.بالكلية ودرجة 

( أن المحاضرات 9وقد أوضحت النتائج الواردة بجدول)
االلكترونية، والعمل الجماعي، والتمارين االلكترونية كانوا 

، %92.4األعلى تعرضًا بين الطالب بالكلية وذلك بالنسب 
 على التوالي.  58.9%، 59.5%
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 م التقليدية ودرجة االستفادة منها.ستراتيجيات التعليالتعرض الطالب  .8جدول 
 درجة االستفادة من االستراتيجية 

 526ن = 
 التعرض لالستراتيجية من عدمه

استراتيجيات التعليم  526ن= 
ال أعرف شيء  جيدة جيدة لحد ما غير جيدة التقليدية

 تعرضت لها لم اتعرض لها عنها
 التكرار % رالتكرا % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %
  محاضرات 520 98.9 3 0.6 3 0.6 267 51.3 194 37.3 59 11.3
  تقارير 426 81.0 88 16.7 12 2.3 216 50.7 168 39.4 42 9.9
4.7 20 24.6 104 70.6 298 31.  حصص معملية 422 80.2 97 18.4 7 
  واجبات منزلية 387 73.6 50 9.5 89 16.9 198 51.2 157 40.6 32 8.3

86.  تمارين   322 61.2 110 20.9 94 17.9 175 54.3 125 38.8 22 
  جماعي نقاش 296 56.3 132 25.1 98 18.6 168 56.8 106 35.8 22 7.4
 مشاريع بحثية )تخرج(  249 47.3 173 32.9 104 19.8 150 60.2 75 30.1 24 9.6
 ني العصف الذه 248 47.1 180 34.2 98 18.6 92 37.1 139 56.0 17 6.9
التعلم بالخرائط   237 45.1 184 35.0 105 20.0 104 43.9 123 51.9 10 4.2

 المفاهيمية
  حالة دراسة 160 30.4 261 49.6 105 20.0 81 50.6 66 41.3 13 8.1
 زيارات ميدانية  137 26.0 298 56.7 91 17.3 78 56.9 47 34.3 12 8.8

 يم الحديثة ودرجة االستفادة منها.ستراتيجيات التعلال. تعرض الطالب 9جدول    

 درجة االستفادة من االستراتيجية 
 526ن = 

 التعرض لالستراتيجية من عدمه
استراتيجيات التعليم  526ن = 

 تعرضت لها ال أعرف شيء عنها جيدة جيدة لحد ما غير جيدة الحديثة
 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

24.7 120 .540  محاضرات الكترونية 486 92.4 40 7.6 169 34.8 197 
 العمل التعاوني 313 59.5 213 40.5 160 51.1 117 37.4 36 11.5
 تمارين الكترونية 310 58.9 216 41.1 129 41.6 132 42.6 49 15.8
 التعليم الهجين 266 50.6 260 49.4 92 34.6 125 47.0 49 18.4
10.9 27 44.1 109 44.9 111  مجموعات العرض 247 47.0 279 53.0 
 محاكاة 141 26.8 385 73.2 57 40.4 66 46.8 18 12.8
 لعب الدور 136 25.9 390 74.1 54 39.7 63 46.3 19 14.0

   
بينما استراتيجيات لعب الدور والمحاكاة لم يتعرض لها 

، %74.1الطالب، حيث كانت نسبتهم على التوالي 
ي معظمه أيضًا مع أعضاء هيئة . وهو ما اتفق ف73.2%

التدريس في تحديدهم لالستراتيجيات الحديثة المستخدمة بين 
 الطالب.

( ان درجة االستفادة من 9وقد أظهرت النتائج وفقًا لجدول)
معظم االستراتيجيات الحديثة جاءت جيدة لحد ما. فقد جاءت 
نسبة المحاضرات االلكترونية، والتمارين االلكترونية بنسب 

من  %51.1. بينما العمل الجماعي 42.6%، 40.5%
الطالب المبحوثين أن االستفادة من تلك االستراتيجية كانت 

 جيدة.
 %50.6( أن 9بينمةةا تعةةرض البيانةةات الةةواردة فةةي جةةدول )

مةةةنهم  %47مةةةن الطةةةالب فقةةةط قةةةد تعرضةةةوا للةةةتعلم الهجةةةين. و
 يروا أن التعليم الهجين جيد لحد ما. مما يدل على وجود حلقةة

مفقةةةودة بةةةين الطةةةالب وأعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس. فوفقةةةًا لقةةةرارات 
جامعة اإلسكندرية فةي ظةل جائحةة كورونةا. لةم يسةم  للطةالب 
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فقط من االستراتيجيات التقليديةة والتواجةد بالكليةة،  %40إال بة 
المنصةةات االلكترونيةةة. مةةن الدراسةةة كانةةت مةةن خةةالل  %60و

وق بهةةةا فةةةي العةةةام أي أن اسةةةتراتيجية التةةةدريس الرئيسةةةية المسةةةم
القةةةةائم فيةةةةه الدراسةةةةة، لةةةةم يكةةةةن سةةةةوى التعلةةةةيم  2020الدراسةةةةي 

الهجةةين، وقةةد يرجةةةع السةةبب فةةةي ذلةةك الةةي اختيةةةار الكليةةة لتةةةك 
 المنصات كمنصات معتمدة للتدريس في الكلية.

اسةةةتخدام الطةةةالب للمنصةةةات االلكترونيةةةة فةةةي الةةةتعلم  -3.3
 ودرجة االستفادة من تلك المنصات   الهجين
( أن أعلةةةةةى نسةةةةةبة 10النتةةةةةائج الةةةةةواردة فةةةةي جةةةةةدول )بينةةةةت 

 اسةةةةتخدام للمنصةةةةات االلكترونيةةةةة فةةةةي التعلةةةةيم الهجةةةةين كةةةةان

Microsoft Teams  يليةةةه منصةةة %78.1بنسةةبة ،Google 

Classroom  ثةةةةم منصةةةةة %72.6بنسةةةةبة ،WhatsApp  بنسةةةةبة
65.4%. 

وقد أظهرت النتائج تفاوت آراء المبحوثين بين درجة 
صات االلكترونية بين جيدة وجيدة لحد ما المن االستفادة من
جاءت درجة  WhatsApp(. فبالنسبة لمنصة 10وفقًا لجدول )

 %29.7استفادة جيدة،  %62.5بنسبة  االستفادة منها
جاءت  Microsoft Teamsاستفادة جيدة لحد ما. ومنصة 

استفادة جيدة،  %56.9بنسبة  درجة االستفادة منها
 Googleا. بينما منصة استفادة جيدة لحد م %31.9و

Classroom  استفادة جيدة،  %42.4جاءت بنسبة استفادة

استفادة جيدة لحد ما. االمر الذي يتفق مع أعضاء  %42.4و
 هيئة التدريس أيضًا.

رابعةةةةًا: المشةةةةاكل والمعوقةةةةات التةةةةي واجهةةةةت أعضةةةةاء هيئةةةةة 
 التدريس والطالب في تطبيق التعلم الهجين

ي واجهةةةةت أعضةةةةاء هيئةةةةة المشةةةةاكل والمعوقةةةةات التةةةة -4.1
 التدريس في تطبيق التعلم الهجين 
( أن أكثر المشاكل 11أوضحت النتائج الواردة بجدول )

والمعوقات التي واجهتهم أثناء تطبيق استراتيجية التعليم 
الهجين. كانت ضعف البنية التحتية بالكلية وبطيء االنترنت 

، %59.1، وجاء عدم التزام الطالب بنسبة %86.1بنسبة 
بينما عدم وجود تدريب ألعضاء هيئة التدريس على التعامل 

. وهي %42.6مع تلك االستراتيجية الحديثة جاءت بنسبة 
كلها مشاكل قوية وقد يعزى لها عدم قدرة كثير من أعضاء 
هيئة التدريس على تطبيق استراتيجية التعليم الهجين في 

 المقررات المختلفة كما ينبغي.
( أنه عند سؤال أعضاء 12جدول )وقد أوضحت النتائج 

هيئة التدريس عن رأيهم في االستمرار في استخدام المنصات 
االلكترونية في تطبيق استراتيجية التعلم الهجين بعد االنتهاء 

فقط منهم عن موافقته  %38.3من أزمة جائحة كورونا، أبدى 
 في االستمرار. 

 درجة االستفادة منها.. استخدام الطالب للمنصات االلكترونية و 10جدول 

 درجة االستفادة من المنصة 

 526ن = 

 استخدام للمنصة من عدمه

 تعرضت لها لم اتعرض لها جيدة جيدة لحد ما غير جيدة المنصات االلكترونية 526ن = 

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

11.2 46 31.9 131 56.9 234 21.9 115 78.1 411 Microsoft Teams 

15.2 58 42.4 162 42.4 162 27.4 144 72.6 382 Google Classroom 

7.8 27 29.7 102 62.5 215 34.6 182 65.4 344 WhatsApp 

17.8 27 37.5 57 44.7 68 71.1 374 28.9 152 Facebook 

12.4 15 36.4 44 51.2 62 77.0 405 23.0 121 Zoom 

18.5 5 48.1 13 33.3 9 94.9 499 5.1 27 Edmodo 

34.8 8 39.1 9 26.1 6 95.6 503 4.4 23 Skype 

36.8 7 31.6 6 31.6 6 96.4 507 3.6 19 Moodle 
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 مشاكل أعضاء هيئة التدريس في تطبيق التعليم الهجين .11جدول 

 مشاكل تطبيق التعليم الهجين
 115ن = 

 % التكرار

 86.1 99 ضعف البنية التحتية بالكلية وبطيء االنترنت

 59.1 68 عدم التزام الطالب

 42.6 49 عدم وجود تدريب ألعضاء هيئة التدريس على التعامل مع تلك االستراتيجية الحديثة

 36.5 42 عدم توفير تسهيالت من الكلية في انتاج ورفع المحتوى الرقمي للمقررات

 34.8 40 عدم إدراك الطالب بأهمية استراتيجية التعليم الهجين

 30.4 35 م وجود طريقة لمتابعة حضور الطالب للمحاضرات االلكترونيةعد

 24.3 28 تواصل الطالب من مواقع التواصل االجتماعي )مواقع غير رسمية(

 22.6 26 عدم وضوق أسلوب تقييم الطالب

 االستمرار في استخدام المنصات االلكترونية .12جدول  
 العدد نية في تطبيق استراتيجية التعلم الهجيناالستمرار في استخدام المنصات االلكترو 

 115ن= 

% 

 38.3 44 موافق

 32.2 37 ربما

 29.5 34 غير موافق

 100 115 المجموع

 
ويعةةةد ذلةةةك مؤشةةةر علةةةى عةةةدم قبةةةول االسةةةتراتيجية وهةةةي نتيجةةةة 
طبيعية لتنفيذ استراتيجية جديةدة بكةل أبعادهةا، دون أي تةدريب 

ات مةةن حيةةث المسةةاعدة مةةن عليهةةا. مةةع عةةدم تةةوفير أي إمكانةة
خالل فنيين بالكلية في انتاج ورفع المحتوى العلمةي، مةع عةدم 
تةةةوافر االنترنةةةت بالكليةةةة بصةةةورة جيةةةدة. ولجةةةوء أعضةةةاء هيئةةةة 
التةةدريس للقيةةام بكةةل االعمةةال الفنيةةة مةةن انتةةاج ورفةةع المحتةةوى 

سواء كان فيديو أو ملفات من االنترنةت المنزلةي الخةاص بهةم. 
 عبئ عليهم. األمر الذي يشكل

المشاكل والمعوقات التي واجهت الطالب في تطبيق  -4.2
 التعلم الهجين 

( أن أكثر المشاكل 13) أوضحت النتائج الواردة بجدول
والمعوقات التي واجهت الطالب أثناء تطبيق استراتيجية 

 ، %24.3التعليم الهجين. كانت بطيء االنترنت بنسبة 

 ق التعليم الهجين. مشاكل الطالب في تطبي13جدول 

 مشاكل تطبيق التعليم الهجين
 526ن = 

 % التكرار

 24.3 128 بطيء االنترنت
 23.8 125 عدم قدرة أعضاء هيئة التدريس على استخدام تلك االستراتيجية كما ينبغي

 14.6 77 الضغط عند رفع االمتحان او التقارير عليها وقت االمتحانات  Microsoft Teamsال تتحمل منصة 
 12.5 66 التخبط في القرارات داخل المقررات 

 9.5 50 عدم وجود طريقة للمتابعة من أعضاء هيئة التدريس للطالب
 6.3 33 عدم قدرة الطالب على التعامل مع المنصات االلكترونية

 2.7 14 عدم وجود تدريب للطالب على التعامل مع تلك االستراتيجية الحديثة
 2.5 13 م الطالبعدم وضوق أسلوب تقيي

 1.9 10 فقط بدون شرق Pdfنزول بعض المحاضرات في صورة 
 1.9 10 عدم توافر أجهزة حاسب آلي أو هاتف ذكي مناسب مع الطالب للدخول على المنصات االلكترونية

 100 526 المجموع
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وعدم قدرة أعضاء هيئة التدريس على استخدام تلك 

، ال تتحمل منصة %23.8االستراتيجية كما ينبغي بنسبة 
Microsoft Teams  الضغط عند رفع االمتحان او التقارير

. األمر الذي يؤكد %14.6بنسبة  عليها وقت االمتحانات
على ضرورة تدريب كاًل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
على استراتيجية التعليم الهجين لضمان االستفادة من تلك 

 االستراتيجية. 

 التوصيات

لنتائج التي توصل إليها البحث يمكن تقديم في ضوء ا
 توصيات هامة في هذا المجال على النحو التالي:

تدريب أعضاء هيئة التدريس والطالب على استراتيجيات  -1
 التدريس الحديثة وخاصة التعليم الهجين

توفير فنيين بالكلية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في  -2
 انتاج ورفع المحتوى العلمي.

عمل ندوات للطالب لتعريفهم بالتعلم الهجين وتشجيعهم  -3
على االستفادة من التسهيالت المتاحة من خالل التعلم 

 الهجين.  
رفع كفاءة البنية التحتية بالكلية وتوفير االنترنت ألعضاء  -4

 هيئة التدريس وللطالب.
توفير قاعة بها أجهزة حاسب آلي للطالب ممن ال  -5

ل )هاتف ذكي أو حاسب آلي( على يملكون وسيلة للدخو 
 المنصات االلكترونية.

متابعة المنصات من خالل الفنيين بالكلية لحل  -6
المشكالت التي يتعرض لها الطالب أحيانًا، وخصوصًا 

 في أوقات االمتحانات.
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ABSTRACT 

The Response of Faculty Staff and Students at the Faculty of Agriculture, 

Alexandria University, to Use of the Hybrid Learning 

Asmaa M. Awadalla 

This research aims to: (1) extract the dimensions of 

the concept of hybrid learning. (2) Determining the 

level of knowledge of faculty staff related to the 

dimensions of the concept and use of traditional 

teaching strategies. (3) Determining the level of 

knowledge of faculty staff related to modern teaching 

strategies and hybrid learning. (4) To identify the extent 

to which students accept the use of modern teaching 

strategies, especially hybrid learning. (5) List the most 

important problems and obstacles faced by both faculty 

staff and students in applying the hybrid learning 

strategy. The results showed that lectures, reports, and 

lab classes were the most used traditional teaching 

strategies among faculty staff. The results also showed 

that electronic lectures, group work, and presentation 

groups were the highest used among faculty staff in the 

college. The rates of use among faculty staff were low 

in its three forms, which confirms the lack of use of 

these strategies. The students fully agreed with the 

faculty staff in the most common and used traditional 

strategies in the college, in addition to the students' 

preference for strategies of an applied nature. And that 

the most recent strategies that the students were exposed 

to were electronic lectures, group work, and electronic 

exercises. There have been many problems and 

obstacles presented by both faculty staff and students, 

which may be the reason behind not applying hybrid 

learning as it should. 

Key Words: Traditional Teaching Strategies, 

Modern Teaching Strategies, Hybrid Learning Strategy, 

Faculty of Agriculture, Alexandria University. 

 

 

 

 

 

 


