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 الممخص:
الالزمة  دور التعميم اإللكتروني المدمج في التنمية البشريةتناول البحث "

 ورالنفجار المعرفي والتقدم العممي والتكنولوجي ظيا من نتائجكان " حيث لسوق العمل
والتوجو نحو التعميم المدمج بعد نجاحو في العديد من الدول  ة إلى تطوير التعميمحاجال
التقميدي، واالرتقاء  الجامعي االستفادة منو في التغمب عمى بعض مشكالت التعميمو 

الواقع لمواجية  تعميمنظام ال حديثتحيث  من بمستوى الخريج وتطوير العممية التعميمية
التي تتالءم وظروف  توفير المواد والوسائط واألنشطة التعميمية المختمفةو ،الحالي

مكاناتيم، والوصول إل لتعميم في في أي مكان. وبذلك يساىم ا ييمالعديد من الدارسين وا 
سيم في ي كمار عمى إنتاج المعرفة، ادرأس المال البشري القوفر يو اقتصاد المعرفة، 

 ت.الوعي بأىمية االقتصاد المعرفي في التنمية ودور األفراد والمؤسسا

عمى تنمية الميارات التعميم اإللكتروني المدمج  وجاء اىتمام البحث بدراسة أثر
والقدرات البشرية والتي تنعكس عمى تمبية احتياجات سوق العمل في مصر. مع تحديد 

لتمبية تمك  التعميم المدمج في مصرنظام ق المتطمبات الالزم توافرىا لنجاح تطبي
 االحتياجات.  

وانتيت الدراسة إلى أن التوجو العالمي يزداد سنويا بمعدالت كبيرة نحو التعميم 
المدمج نظًرأ النخفاض النفقات المادية والوقت إلى النصف وارتفاع الفاعمية المكتسبة 

يات المطموبة لتطيبيق التعميم من تمك العممية. وانتيت الدراسة بمجموعة من التوص
المدمج في مصر وتعظيم االستفادة منو في تأىيل الموارد البشرية والقدرات المينية 

  لدييم لزيادة القيمة المضافة في سوق العمل المصري.
 

 
 سوق العمل/  التنمية البشرية/  المدمجالتعميم   /التعميم اإللكتروني الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

 

The research deals with "The role of E- learning in The 

improving of the human development needed for the labor market," as 

it was among the results of postgraduate studies, scientific and 

technological progress, and the emergence of the need to develop 

education towards primary Education after its success in and benefit 

from it in overcoming the problems of university Education, and 

upgrading I want to make it commensurate with its development. The 

first knowledge in Education in teaching Education, teaching human 

capital. The interest of the research was to study the impact of E-

learning on the societies of developing skills and human capabilities to 

watch reflected on the needs of the labor market in Egypt. Determine 

the reasons for its presence on its territory. The study started on the 

phenomenon and the time it was used in the presentation. The study 

ended with a working group to get an opportunity to get access to 

education in Egypt and to get a job from it in qualifying human 

resources and professional capabilities to increase the value in the 

Egyptian labor market.  
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بين العرض والطمب عمى وجود فجوة منيا التعميم العالي تحديات كثيرة يواجو 
لتمبية تميز مخرجات التعميم جودة و تحديات تفرض مع  ،مقاعد التعميم الجامعي
 ًراقدم مسايل يدور التعميم المفتوح والتعمم عن بُعد كبد ظيريو  (1)متطمبات سوق العمل.

يفي بمتطمبات سوق و الستيعاب فائض الطمب المتزايد عمى التعميم الجامعي،  اتعميميً 
التعميم وقد بادرت بعض الجامعات بفكرة  التحديث والتطوير لممجتمع.و  العمل

عداد إلتقدم برامج وأصبحت  بُعد،كصيغو جديدة لمتعمم من  E-learningاإللكتروني 
ما يؤدي إلى توظيفيا في احتياجات سوق العمل بعالية الميارة تغطى موارد بشرية 

كما تمثل التنمية البشرية إحدى المقومات  (2).الوظائف ذات القيمة المضافة العالية
األساسية والضرورية في تنمية القدرات والكفاءات البشرية في جوانبيا العممية والعممية 

تمد اإلنسان بالمعارف والمعمومات التي تزيد من طاقتو في العمل، و والفنية والسموكية، 
من ىنا زاد و و المينية.تمنحو خبرات وميارات ذاتية، وتعيد تشكيل سموكو وتصرفاتو 

ألن الثروة الحقيقية ألي أمة تكمن اىتمام المؤسسات المجتمعية بتنمية الموارد البشرية، 
من  (2(.في كمية األفكار البناءة التي تساعدىا في حل المشكالت التي تعيق تقدميا

تدريب اتخاذ خطوات جادة في و ، دور الجامعة في قيادة عجمة التطوير والتنميةزاد ىنا 
  .(4)أعضائيا وخريجييا باعتبارىا من المؤسسات الكبرى لتشكيل قادة األمم وعمماؤىا

 إشكالية الدراسة:  -أواًل 

ة حاجال ورالنفجار المعرفي والتقدم العممي والتكنولوجي ظيا من نتائجكان 
نجاحو في العديد من الدول  بعدوالتوجو نحو التعميم المدمج  تطوير التعميمإلى 

التقميدي، واالرتقاء  الجامعي االستفادة منو في التغمب عمى بعض مشكالت التعميمو 
حديث نظام حاجة إلى ت . حيث أن ىناكبمستوى الخريج وتطوير العممية التعميمية

التي  توفير المواد والوسائط واألنشطة التعميمية المختمفةو ،الحاليالواقع لمواجية  تعميمال
مكاناتيم، والوصول إل تتالءم وظروف العديد من وبذلك  (5)كانوا. أينما يميالدارسين وا 

ر عمى إنتاج ادرأس المال البشري القوفر يو لتعميم في اقتصاد المعرفة، ساىم اي
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يسيم في الوعي بأىمية االقتصاد المعرفي في التنمية ودور األفراد  كماالمعرفة، 
يجاد وتوليد منتجات وبذلك تزداد القدرة المجتمعية  (6).توالمؤسسا عمى االبتكار وا 

فكرية معرفية وغير معرفية، كما يرتبط بالذكاء والقدرة االبتكارية والخيال والوعي 
  (7).اإلدراكي وأىمية االختراع والمبادرة

في ضوء إشكالية البحث يمكن طرح ثالثة أنماط من المتغيرات المتفاعمة 
 والتي يممكن تصنيفيا عمى النحو التالي:

 المتغير المستقل: يتمثل في التعميم االليكتروني المدمج. -1

 المتغير التابع: التنمية البشرية الالزمة لسوق العمل. -2

المتغيرات الوسيطة: ىى المتغيرات التي تعمل عمى تعظيم أو تقميل فاعمية المتغيرات  -3
 التابعة لممتغير المستقل مثل خطة الدراسة وطريقة تطبيقيا ومدى فاعميتيا. 

 الدراسة:أهداف  -ايً ثان

 :من خالل م اإللكتروني المدمج وأثره في سوق العمليالتعم دورلتعرف عمى اتستيدف 

  التعرف عمى ماىية التعميم اإللكتروني المدمج. -1

 إبراز أثر التعميم اإللكتروني المدمج عمى تأىيل الشباب لسوق العمل. -2

 اتخاذىا إلنجاح نظام التعميم المدمج. المطموباستنتاج اإلجراءات  -3

 الدراسة:تساؤالت  -ثالثًا

يبرز التساؤل الرئيس عن: ما ىو دور التعميم اإللكتروني المدمج في التنمية 
تنبثق من التساؤل الرئيس تساؤالت فرعية البشرية الالزمة لسوق العمل في مصر؟ 

 يمكن إبرازىا عمى النحو التالي:

 سوق العمل؟في التعميم اإللكتروني المدمج  أثرما ىو  -1
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 في التنمية البشرية الالزمة لسوق العمل في مصر؟ هدور  ما ىو -2

  ؟ المتطمبات الالزم توافرىا لنجاح تطبيق التعميم المدمج في مصرما ىى  -3

 اإلطار النظري لمدراسة: -رابًعا

 الدراسات السابقة: -2

 الدراسات الخاصة بالتعميم المدمج: - أ

بمثابة حمقة لو فاعمية و م( أن التعميم المدمج 2112لذيابات: ادراسة ) أشارت -
ضرورة العمل عمى تبني ب ىأوصو الوصل بين التعميم التقميدي والتعميم اإللكتروني، 

مج واإلمكانات الفنية دتوفير مستمزمات التعمم المو تدريس، السموب في ذلك األ
 (8).في برامج دراسية مختمفة هوالمادية، وتأىيل العناصر البشرية لتنفيذ

م( إلى جودة المنظومة التعميمية القائمة عمى 2113أشارت دراسة )الكندري: و  -
يمكن أن  وأن ذلكالتعميم المدمج من منظور مستخدميو من طمبة جامعة الكويت، 

  (9).حقق رضا الطمبة عن نوعية التعميم الذي يحصمون عميوي

أثر استخدام التعمم المدمج في تنمية ميارات وضوح  م( إلى2117أشارت دراسة )رجب:  -
 (22)بشكل واضح. تطبيقات الحوسبة السحابية، لدى طالب الدراسات العميا

م( ألىمية استخدام التعمم المدمج داخل العممية 2117أشارت دراسة )شعبان:  -
حيث تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى طالبات جامعة نجران، لالتعميمية 

 وما يحتويلتعمم بسيولة ويسر، الساعد عمى و  اتفي معرفة المتعممين بالمقرر ساعد 
كان و نحو التعميم والتعمم،  تنتباه وحفز اال تمن أدوات ووسائل ممتعة وشيقة جذب

لو األثر الفعال واإليجابي في تحسين التحصيل المعرفي لدى طالبات كمية التربية 
  (22).شعبة االقتصاد المنزلي
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م( إلى أىمية توظيف التعميم اإللكتروني في 2119أشارت دراسة )بن ريحان: -
كمل ألعمى الوجو اتفعيمو المعوقات التي تقف أمام ومواجية المنظومة التعميمية، 

تطبيقو ىو الحل األمثل لمعالجة وانتيت إلى أن داخل المممكة العربية السعودية، 
مى المجتمع من ارتقاء في المستوى ومساعدة التطور في البالد لما سيضيفو ع

السبيل لجعل الوطن من مصاِف األوطان المتقدمة القادرة  وأنوالتعميمي والثقافي، 
  (22).عمى النجاح والتطور

 الدراسات المتعمقة بالتنمية البشرية: -ب

عالقة السياسات االقتصادية بالتنمية البشرية إلى  (م2115 :كريزم)دراسة أشارت  -
تطورىا وتقدميا يعني أساس الرخاء وأن المشكالت التي تواجييا، و  فمسطينفي 

ضرورة زيادة الوعي مع واالزدىار في المجتمع في كل جوانب حياة اإلنسان 
 (22).يمكن تحقيق التنمية الشاممةمجتمع حتى التنموي، وتحديد احتياجات ال

كمدخل استراتيجي  ركزت عمى تنمية الموارد البشريةو ( م2119ت:شمتو )دراسة  -
الموارد البشرية من وجية نظر استراتيجية، و  لتعظيم االستثمار في العنصر البشري

تخطيط أن وتوصمت الدراسة إلى بالمجتمع. مثروة الحقيقية للتحقيق أفضل استثمار 
وتطوير طرق استقطاب الموارد البشرية، لو أثر جيد عمى تعظيم استثمار ىذه 

 (24).الموارد
( واىتمت بالتعرف عمى آليات المجتمع المدني في تحقيق م2119:أمين)دراسة  -

األبعاد االجتماعية لمتنمية البشرية في مصر، وطرح التصورات المستقبمية، لدعم 
ن المتغيرات والتحديات الخارجية، لعبت أ وانتيتوتطوير عمل المؤسسات المعنية، 

تحقيق األبعاد االجتماعية لمتنمية دوًرا بارًزا في تطوير مؤسسات المجتمع المدني، ل
 (15).البشرية

( واىتمت بدور التعميم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية، م2111 :دويكات)دراسة  -
ساىم في التدريب عمى آليات التعمم الذاتي ن استثمار الوسائط التعميمية الحديثة وأ
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 والحياتية ونمط التفكيرف ميارات التكنولوجيا لحل المشكالت التعميمية يوظتفي 
من ىجرة الطالب  خفضممكات الفكرية وتطويرىا المستمر، و الوطرق استغالل 

ساىم في الحد من ىجرة و لمتعميم في الخارج من خالل الفرص التي أتاحيا ليم، 
توفير فرصة التعميم لمن فاتتيم فرصة التعميم التقميدي، كالعمال و العقول 

ربات البيوت والموظفات والعامالت استكمال الدراسة و والموظفين، كما يسر لممرأة 
 (16).الجامعية

 مفاهيم الدراسة: -2
يعرف المفيوم أنو تجريد عقمي يعبر عن موضوع معين ويميزه عن غيره من 

تضمنت مفاىيم الدراسة مفيوم و  (17)الموضوعات التي قد تتماس معو في نقاط معينة.
" وتعريف "التنمية البشرية" وتعريف "سوق العمل". وليذا أصبح المدمجاإللكتروني التعميم "

 من الضرورى تناول المفاىيم التالية ووضع تعريفات إجرائية ليا يتم من خالليا الدراسة:  
نوع من  فيو ،ةختمفمعريفات تعمى اشتمل  "المدمجاإللكتروني التعميم "مفيوم  -أ

التعمم يجمع بين التعمم في الفصول التقميدية والتعمم االلكتروني عن طريق 
توظيف المستحدثات التكنولوجية في الدمج بين األىداف  من خاللاالنترنت، 

والمحتوى ومصادر وأنشطة التعمم وطرق توصيل المعمومات من خالل 
 عممالملتفاعل بين أسموبي التعمم وجًيا لوجو والتعمم اإللكتروني إلحداث ا

لطالب من خالل المستحدثات التي ال يشترط أن تكون أدوات إلكترونية وا
نوع من التعميم يستخدم مجموعة فعالة من وسائل  أنو يعرف كما (18).محددة

العرض المتعددة وطرق التدريس، وأنماط التعمم التي تسيل عممية التعمم سواء 
  (19).كانت تمك الوسائل في بيئة التعمم التقميدية أو في بيئة التعمم اإللكترونية

ألفضل مع لتطوير قدرات وميارات اإلنسان ىو  "التنمية البشرية" مفيوم -ب
تحديات الحياة بشكل أفضل لموصول لمنجاح والسعادة والرفاىية وتحقيق 

الفرص في ميادين و  خياراتالتوسيع لالجيود و تعبئة الموارد وأنيا  (21).الذات
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الحصول عمى دخل أكبر وزيادة زيادة التعميم و  مثلأساسية لمحياة اإلنسانية 
 (22).توقعات الحياة نتيجة لمرعاية الصحية

 :لمدراسةاإلطار المنهجي  - خامًسا

 التعريفات اإلجرائية: -2

: ىو أسموب تعميمي يعتمد في تقديم المحتوى المدمجاإلليكتروني لتعميم ا -أ
التعميمي عمى األساليب التكنولوجية، كما يقوم عمى الدمج بين أسموبين أو 

اإللكتروني أو أكثر، ونقصد بيما ىنا أسموبي التعمم  استراتيجيتين تعميميتين
 .والتعمم التقميدي

عممية تييئة ميارات وقدرات األفراد لمتجاوب مع نظام  ىى :التنمية البشرية -ب
ا لمتطمبات العصر التكنولوجي، وذلك ليتمكنوا من االندماج تعميمي جديد وفقً 
 في سوق العمل.

 منهج الدراسة: -2

لموصو إلى نتائج المنيج ىو الطريقة التي تستند إلى خطوات عممية محددة 
تخص موضوع معين، وتختمف المناىج في البحوث االجتماعية باختالف الظاىرات 

واتبعت الدراسة المنيج العممي باستخدام األسموب الوصفي الذي يسعى  (22).المدروسة
إلى الحصول عمى حقائق دقيقة عن األوضاع القائمة، وتحاول استنباط عالقات بين 

 (23).الظاىرات القائمة
 أداة الدراسة: -2

اآلداة ىى الوسيمة التي تستخدم لمحصول عمى المعمومات والبيانات التي 
واستعانت الدراسة باستمارة االستبيان كآداة لجمع  (24)يرتبط بيا موضوع الدراسة.

 البيانات.
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 داة:صدق األ -4

قام بتحكيم اآلداة أعضاء ىيئة التدريس بكل من كميات اآلداب والبنات جامعة 
 عين شمس وكمية اآلداب جامعة القاىرة. وقام الباحث بعمل تعديالت لممالحظات. 

 مجاالت الدراسة: -5
 المجال الجغرافي: تم العمل الميداني في كمية البنات جامعة عين شمس. - أ

المجال البشري: تم اختيار مفردات عينة الدراسة من طالبات التعميم   - ب
 االليكتروني المدمج بكمية البنات بجامعة عين شمس.

إلى مارس  2119المجال الزمني: استغرق العمل الميداني الفترة من ديسمبر  -ج
2121. 

 عينة الدراسة :  -6
لبرنامج التعميم مفردة من طالبات المراحل المتعددة  16بمغ حجم العينة 

    اإلليكتروني المدمج بكمية البنات جامعة عين شمس.

 نتائج الدراسة:  سادًسا..
 يتم استعراض نتائج الدراسة في ضوء اإلجابة عمى التساؤالت:

 :سوق العملفي التعميم اإللكتروني المدمج  أثر التساؤل األول.. -2
يتسم التعمم المدمج بالعديد من الخصائص التي ُتميزه عن التعميم اإللكتروني 

مختمف الطالب وتجييز وما يتضمنو التعميم التقميدي، ولذلك فيو أفضل في تأىيل 
لسوق العمل وما يمزمو من متطمبات، ويتم ذلك األمر من خالل العمل عمى تنمية 

لمعديد من الطالب فيما يتعمق باستخداميم  وتعزيز كافة اإلمكانات والميارات العممية
ح الفرصة لمختمف يى جانب تقديم المعارف بشكل تفاعمي يتإلألجيزة الحاسب، 

 الطالب لمتفكير واالبتكار.
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يسيم التعميم المدمج بشكل كبير في تعزيز القدرات الذىنية والعقمية و 
سد جميع االحتياجات والتي ينبغي توافرىا من أجل لمطالب الميارات التكنولوجية و 

 ولعل أبرز ىذه الفوائد يتمثل في: .الخاصة بسوق العمل
ربط متطمبات و تحسين الُمخرجات التعميمية ي فحيث يسيم  تعزيز فاعمية التعميم: -أ

إلى مما يؤدي لمعمومات ازيادة و الخاصة بالمتعمم والبرامج التعميمية المتنوعة 
 (25)فيما يتعمق بمجال العمل. الوصول لألىداف المرجوة وأفضل النتائج

ُيمكن لمطالب اختيار ما ىو أنسب حيث تقميدية اللكترونية و اإل تنوع وسائل المعرفة -ب
 إلمكاناتو واألفضل لقدراتو األمر الذي يسيم في رفع جودة العممية التعميمية.

 فرديةالعن طريق الدمج بين األنشطة المختمفة  تحقيق التعمم النشط لممتعممين -ج
 .تعاونية بداًل من الدور السمبي لممتعمم الذي يتمثل في استقبال المعمومات فقطالو 

يم عن طريق يمعممزمالءىم و المتعممين مع بين تحقيق التفاعل أثناء التعميم  -د
تقميدية األمر الذي يترتب عميو الالعديد من األساليب التفاعمية اإللكترونية و 

 واالجتماعية لدى المتعممين خالل العممية التعميمية.تعزيز العالقات اإلنسانية 
لمقابمة كافة  ةضرور  ىالمرونة التعميمية من خالل التعميم المدمج، وى -ه

المتطمبات الفردية ومختمف أنماط التعمم لدى الكثير من المتعممين باختالف 
 .مستوياتيم وأعمارىم

 (26).ميةالعم مختمف التخصصاتفي  العمميةإتقان الميارات  -و
التساؤل الثاني: ما هو دوره في التنمية البشرية الالزمة لسوق العمل في  -2

 مصر:
يتسم التعميم اإللكتروني المدمج بأىمية بالغة فيما يتعمق بالتنمية البشرية 

 :كما يمي اإللكترونيالالزمة لسوق العمل باعتباره أحد أشكال التعميم 
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يسيم التعمم اإللكتروني في االستفادة من الوقت وزيادة كفاءة التعمم والتنافس في  -
استخدام المستحدثات التكنولوجية والتي تكون مالئمة لمتطبيق و سوق العمل 

 (27).بالعمل
 .اكتساب الثقة مما يساعد عمىالمساىمة مختمف األنشطة العممية  -
 الطالب.زيادة ُمعدل فاعمية ما يسيم في متركيز المنيج عمى الطالب  -
 لمتعميم.ختيار أفضل األوقات واألماكن الُيوفر لمطالب المرونة الكافية  -
 التعميمية.تحسين جودة العممية و العمل عمى تحسين عممية التدريب  -
تمكن الطالب من تطبيق مختمف الميارات بشكل مستمر حتى تصبح  -

 (28).واحترافي
يسيم التعمم المدمج بصورة واضحة في ترسيخ المعارف المختمفة وذلك عن طريق  -

 والمعمم.توفيره من عناصر تدريبية مختمفة ومناقشات بين كل من المتعممين ما يتم 
 التفاعل.تنمية وتعزيز المفاىيم الخاصة بالعمل الجماعي وتحقيق  -
 ميمية وضعف تجييز المعاملالقضاء عمى المشكالت المتعمقة بقمة الوسائل التع -

من بينيا إجراء التجارب تدريس الموضوعات العممية بشكل إلكتروني والتي و 
 .(29)المعممية

أىمية بالغة فيما يتعمق بتنمية القدرات لو التعميم المدمج أن مما سبق يتضح 
القدرات البشرية والتعامل في  ةداُيحقق زي ألنوالبشرية الالزمة لسوق العمل وذلك نظًرا 

وخاصة  من األمور الالزمة لسوق العمل يالحاسب اآللي وىو  الوسائل التكنولوجيةمع 
بعد التطور التكنولوجي في جميع أنحاء العالم، ىذا إلى جانب ما يتسم بو ىذا النظام 
 من الحد والتقميل من مختمف اإلجراءات الروتينية وسرعة إنجاز العديد من الميام.

تطبيق التعميم اإللكتروني المدمج من أىم العوامل التي سوف تسيم في تطوير وأن 
المنظومة التعميمية والوصول إلى األىداف المرجوة حيث يعتمد ىذا النظام عمى دور 
المتعمم الفعال في الحصول عمى تعممو عن طريق الدمج بين األنشطة المختمفة سواء 

 .(31) نية بداًل من الدور السمبي لممتعممأكانت ىذه األنشطة فردية أو تعاو 
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المتطمبات الالزم توافرها لنجاح تطبيق التعميم المدمج في التساؤل الثالث:  -2
 ؟مصر

متطمبات  ةلضمان نجاح نظام التعميم المدمج في مصر، يجب توفر عد
خالل  منىل الشباب لسوق العمل، ؤ ومقومات تسيم في النيوض بتمك المنظومة وت

اإلجراءات التي يتعين عمى وزارة التعميم العالي والبحث العممي ومراكز التعميم أن 
 شمل ما يمي:تتتخذىا، و 

 دمجوزارة التعميم العالي والمجمس األعمى لمجامعات مع مراكز التعميم المتعاون  -أ
غرف  معمن خالل عقد مؤتمرات  دمجمنشر ثقافة التعميم العمى بالجامعات 

والنقابات المختمفة والمؤسسات والشركات المعنية التي تمثل سوق  اتالصناع
 .العمل الحقيقي

وزارة التعميم العالي والمجمس األعمى لمجامعات توجيو لجان القطاع في  -ب
لدراسة النواحي المادية والبشرية والتكنولوجية لضمان نجاح العممية التعميمية في 

 .نظام التعميم المدمج

لبرامج المينية المقدمة من الجامعات لضمان زيادة نسبة المحتوى مراجعة ا -ج
 العممي في كل مقرر من مقررات البرامج المينية عن نظيره النظري.

تتخذ وزارة التعميم العالي والمجمس األعمى لمجامعات العديد من اإلجراءات  -د
الية التي تضمن لممجتمع ومؤسساتو المختمفة الحصول عمى خريج ذو ميارة ع

 في البرنامج الميني الذي تخصص فيو، وذلك من خالل ما يمي:

 ضمان نظام تقويم واختبارات مقننة تقيس جميع أىداف البرنامج الميني. - 

ضمان نظام تقييم الجانب العممي والتأكد من اكتساب وتنمية ميارات  - 
 سوق العمل. يطمبياالطالب التي 
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 مطالب.لمتدريب العممي لسوق العمل شراكة مع مؤسسات ضمان  - 

 .مبرنامج المتبع والبنية التحتية والجياز اإلداريلتقييم سنوي  - 

ضمان تطوير المقررات اإللكترونية وفق معايير تربوية وفنية معتمدة من  - 
 المركز القومي لمتعمم اإللكتروني بالمجمس األعمى لمجامعات.

 لتحديث البرنامج األكاديمي.دورية تتناسب مع احتياجات السوق ضمان آلية  -

 ضمان آلية لتدريب الطالب عمى التعمم الذاتي والتشاركي عبر الويب. -

 الجانب المالي والعممي.لمطالب عن جميع االستفسارات الخاصة ل اتخدمتوفير  -

 . وليمضمان توفير معامل حاسب آلي تتناسب مع عدد الطالب المتوقع قب -  

ويرى الباحث أن أي تعميم قائم عمى استراتيجية التعمم المدمج يعد بمثابة 
السبيل األفضل لمنجاح واكتساب وتنمية الميارات التي تؤىل لسوق العمل التي تختمف 
متطمباتو وتشيد تغيًرا بشكل سريع ودائم، حيث أصبحت شروط التعيين في الوظائف 

أكثر من الشيادة ذاتيا، ولذلك يجب عمى وزارة مب ميارات خاصة طالحكومية تت
التعميم العالي والبحث العممي، بالتعاون مع مراكز التعميم القائمة عمى التعميم المدمج 
أن تسيم في المضي قدًما في اتخاذ تمك اإلجراءات سالفة الذكر إلنجاح نظام التعميم 

 . الميني بصورة متقدمة

لتعميم المدمج، واألىداف التي يسعى ماىية مراكز اوعمى ما سبق تتضح 
دور التعميم اإللكتروني أىمية لتحقيقيا، والتعرف عمى أىم ميام التعميم المدمج وبيان 

تطوير ذلك  تطمبويفي مصر، وما  الالزمة لسوق العمل المدمج في التنمية البشرية
تعميم العالي اإلجراءات التي يتعين عمى وزارة التربية والتعميم ووزارة ال الدور من 

والبحث العممي أن تتخذىا لممساىمة في إنجاح نظام التعميم المدمج في توفير وتنمية 
 الموارد والقدرات البشرية الالزمة لسوق العمل المصري. 
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 والمراجع المصادر
عبد الاله عبد التواب "الجامعة االفتراضية كصيغة جديدة لمتعمم من بُعد" بحث  ،عبد التواب -1

(، مسقط، مايو 21 -18مقدم إلى ندوة أنماط التعميم الحديثة المنعقدة بجامعة السمطان قابوس )
 .2م، ص2113ُعمان،

توحة"، بحث "التعميم المفتوح والتعمم من بُعد : نموذج جامعة القدس المف :حمد سعيدم، حمدان -2
مقدم إلى مؤتمر التعميم المفتوح والتعمم من بُعد، مركز التعميم المفتوح، جامعة أسيوط ، 

 .5ص ،م2111
3- Burce King "Managing the Changing Nature of Distance and Open 

Education, at institutional level, open learning, Vol. 16, No. 1 

(2001).p89. 

"المعوقات التي تواجو المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس  :د ماجديعحمايل،  -4
، مجمة جامعات القدس المفتوحة لألبحاث "المفتوحة في استخداميم لبوابة الجامعة األكاديمية

 .145، صم(2116)والدراسات، العدد الثامن، 
تعمم اإللكتروني: المفيوم، القضايا، التطبيق، ال –"رؤية جديدة في التعميم  :حسن حسينزيتون،  -5

 . 88صم(، 2115)التقويم"، الدار الصوتية لمتربية، الرياض، 
اقتصاد المعرفة في األدبيات العربية: دراسة تحميمية ودروس " :محمد فتحيعبد اليادي،  -6

 .163، صم(2119)، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، "مستفادة
 .385م، ص2118، دار صفا لمنشر والتوزيع، عمان، "إدارة المعرفة" :ربحي مصطفى ،عميان -7
فاعمية التعمم المبرمج القائم عمى استخدام طريقتي التعمم المدمج والطريقة " :الذيابات، بالل -8

التقميدية في تحصيل طمبة جامعة الطفيمة التقنية في مادة طرائق التدريس لمصفوف األولى 
(، فمسطين، 27ة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(، المجمد )، مجم"واتجاىاتيم نحوه

 .46م(، ص2113)
، "جودة التعمم المدمج من منظور مستخدميو من طمبة جامعة الكويت" :عمي حبيب ،الكندري -9

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، المجمد الحادي عشر، العدد األول، 
 .36(، صم2113)
أثر استخدام استراتيجيتي التعمم المدمج وحل المشكالت في تنمية : "أشرف عطا عميرجب،  -11

، "ميارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في البحث العممي لدى طالب الدراسات العميا
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مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية، رابطة التربويين العرب، العدد 
  .33(، صم2117)الثامن،

فاعمية استخدام التعمم المدمج في تدريس مقرر تدريس " :فاطمة عاشور توفيق شعبان،-11
، "االقتصاد المنزلي لتحسين التحصيل واالتجاه نحوه لدى طالبات كمية التربية بجامعة نجران

 .12، صم( 2117(، )7(، العدد )6المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد )
التعميم اإللكتروني توظيفو واستخداماتو وسماتو وتطبيقاتو " :الماسة بنت مساعدبن ريحان،  -12

(، م2119)(، 4، المجمة اإللكترونية الشاممة متعددة التخصصات العدد العاشر شير )"ومعوقاتو
 .26ص

 ،1186، الحوار المتمدن، العدد "عالقة السياسات االقتصادية بالتنمية البشرية: "محمد كريزم، -13
 .24م(، ص2115)
شمتوت، أماني خضر: "تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم االستثمار في  -14

العنصر البشري، دراسة عمى موظفي الوكالة في قطاع غزة )الرئاسة ومكتب غزة اإلقميمي("، 
 .12م(، ص2119رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، )

ن، نيفين زكريا: "آليات المجتمع المدني في تحقيق األبعاد االجتماعية لمتنمية البشرية"، أمي -15
 .25م(، ص2119عين شمس، كمية التربية، قسم الفمسفة واالجتماع، القاىرة، )

، "دور التعميم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية في فمسطين" :خالد عبد الجميل ،دويكات -16
 .27م(، ص2111)توحة، دراسة غير منشورة، رام اهلل، جامعة القدس المف

جابر عمى، أزمة اإلنسان العربي المعاصر في ضوء إشكالية االنفتاخ والعولمة، خطاب،  -17
 .56، ص م(2111) مطابع أخبار اليوم،

، عالم الكتب، "التعميم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة" :الغريب زاىرإسماعيل،  -18
 . 23م(، ص2119)القاىرة، 

19- Alekse, J.Heinze Reflections on the use offended learning, the 

University of Sanford, (2004), p34. 

(، م2113) ، معيد تطوير الذات،"تطوير الذات والتنمية البشرية" :حجالل الدين، صال -21
 . 49ص

ا من مؤشرات التنمية دراسة واقع المستوى التعميمي في ميم مؤشرً التع" :أزىار سممانىادي،  -21
 .6، ص(م2111) ، كمية التربية وحدة األبحاث المكانية، جامعة ديالي،"مصر



 2222 فبراير –السبعون الثاني و  العدد             واألربعون  الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 286 

م( 2114الجوالني،نادية عمر،مبادئ عمم االجتماع، مؤسسة شباب الجامعة،االسكندرية،) -22
 .37ص

م( ص 2112زايد، أحمد، أسس البحث االجتماعي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،) -23 
51. 

فرح، محمد سعيد، لماذا وكيف تكتب بحثا اجتماعيا، منشأة  -24
 .229م(ص 2112المعارف،االسكندرية،)

لدار ، ا"إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة" :خالد مصطفىقاسم،  -25
 .23، ص(م2117)الجامعية، اإلسكندرية، 

 . 11م(، ص2118المجمس األعمى لمجامعات، دليل التعميم الميني بنظام التعمم المدمج، ) -26
واقع التعمم والتدريب اإللكتروني في المممكة العربية " :ياسر سعد محمود أحمدأحمد،  -27

، المجمة العممية "واستشراف المستقبل السعودية: خيار استراتيجي لتحقيق التطمعات الوطنية
 .139م(، ص2116(، )1(، عدد)3أكتوبر، مجمد ) 6لجامعة 

، جامعة "أثر التعميم المدمج في التحصيل المباشر والتفكير التأممي لمطالب" :عروبةمحمد،  -28
 .21، ص2114الشرق األوسط، كمية العموم التربوية، 

 .13مرجع سابق، محمد، عروبة:  -29
 .931مرجع سابق،  :ياسر سعد محمود أحمدأحمد،  -31





Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)

Vol. 72 February 2022

Forty-eighth year - Founded in 1974

Refereed Scientific Journal ( Accredited ) Monthly
Issued by Middle East Research Center


