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 امللخص :
د  حدثت في السنوات االخيرة ثورة ضخمة في تطبيقات الحاسوب التعليمي ، واليزال استعمال الحاسوب في مجال التعليم في بداياته والتي تزدا
التعلي انواع  احد  وهو  الرقمي(  )التعليم  مفهوم  ظهر  وأخيرًا  التعليم  في  االنترنت  استعمال  الى  التعليم  في  الحاسوب  فمن  يوم،  بعد  م  يومًا 

قت  لكتروني الذي يعتمد على التقنية في تقديم المحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة فعالة، وأصبحت برامج التعلم الرقمي تكتسب اهمية في الو اال
برامج   وعجز  المختلفة،  واالنسانية  العلمية  الحقول  في  الفكري  النتاج  الناتج عن ضخامة  المعرفي  االنفجار  تجاوز  على  قدرتها  من  الراهن 

ليم التقليدي من االحاطة الشاملة بالجوانب الموضوعية للتخصصات المتنوعة؛ وذلك بسبب صعوبة التحديث وايصال المعلومات بالطرق التع
الى    التقليدية.يهدف هذا البحث الى ابراز مفهوم التعليم الرقمي واالسباب التي تدفع المؤسسات التعليمية الى االهتمام بهذا الجانب، اضافة 

معوقات التي تحول دون التقدم او العملبهذا النظام التعليمي في المؤسسات التعليمية العراقية، ومعرفة الحلول المقترحة لتطوير العمل تحديد ال
في مجال التعليم الرقمي، اذ اعتمد البحث الحالي على واقع التعليم الرقمي منخالل دوره في الجامعات العراقية، وخلص البحث على وجود  

ر في هذا المجال اضافة الى عدم توفر البنى التحتية للنهوض بالتعليم الرقمي على الرغم من أن الجامعات العراقية في الوضع  نقص كبي
بالرغم الراهن تحاول االفادة من برامج التعليم الرقمي، في تطوير العملية التعليمية بعد ان تراجعت خالل العقدين الماضيين الى درجة كبيرة،  

طوات مهمة قد تحققت في هذا االتجاه، خاصة على مستوى توفير االجهزة التكنولوجيا واالنترنت.وختم هذا البحث بتقديم عدد من  من وجود خ
سات  المقترحات التي ركزت على االهتمام بالتوعية للمجتمع وللمعلم والمتعلم، والعمل على توفير البنى التحتية، وتوفير الدعم الكامل للمؤس

 الفراد، فضاًل عن التركيز على خلق المحتوى التعليمي وفق معايير الجودة العالمية.التعليمية وا
Abstarct: 

There has been a huge revolution in recent years in educational computer applications, and the use of 

computers in the field of education is still in its beginnings, which is increasing day by day, from computer 

in education to the use of the Internet in education and finally the concept of (electronic education) 

emerged, and it is one of the types of electronic education that depends on technology In presenting the 

educational content to the learner in an effective way, digital learning programs have become important at 

the present time from their ability to overcome the knowledge explosion resulting from the huge 

intellectual output in the various scientific and human fields and the deficiency of traditional education 

programs from comprehensive awareness of the objective aspects of the various disciplines, due to the 

difficulty of modernization and communication Information in traditional ways.This research aims to 

highlight the concept of digital education and the reasons that drive educational institutions to pay attention 

to this aspect, in addition to identifying obstacles that prevent progress or the experience of this education 

in Iraqi educational institutions, and to know the proposed solutions to develop work in the field of digital 

education, as the current research relied on The reality of digital education through its role in Iraqi 

universities, and the research concluded that there is a significant shortage in this field in addition to the 

lack of infrastructure to advance digital education despite Iraqi universities at the present time trying to 

benefit from digital education programs, in developing the educational process after it retreated Over the 

past two decades to a large degree, despite the existence of important steps that have been achieved in this 

direction, especially at the level of providing devices, technology and the Internet.Thisresearch concluded 

with a number of proposals and recommendations that focused on attention to awareness for society and 

the teacher and learner, and work to provide infrastructure, and provide full support to educational 

institutions and individuals, as well as focus on creating educational content in accordance with 

international quality standards . 

 املقدمة:
يعاني التعليم العالي في العراق من أزمة عميقة أملتها الظروف القاسية التي مر بها بلدنا خالل العقود الثالث المنصرمة من حروب 

التربية والتعليم العالي، وتشتمل هذه االزمة  وهزات سياسية وازمات اقتصادية تركت آثارها السلبية على ميادين الحياة جميعها ومنها قطاعي  
ظم االدارية  الحادة كل مكونات التعليم العالي التي تشمل االستاذ والطالب والمناهج الدراسية والنظام التعليمي ووسائله ومستلزماته الدراسية والن

لعالم الخارجي، وضعف التواصل مع مستجدات العلم  ، إذ ان من مظاهر هذه االزمة ) ضعف تأهيل الكوادر التدريسية بسبب االنقطاع عن ا
  والتكنولوجيا والنظم واالساليب التعليمية الحديثة، وضعف مؤهالت الطالب الجامعي أصاًل بسبب الخلل الواضح في التعليم بمراحله االولى 

ال لتوظيف  التخطيط  غياب  بسبب  للتعلم  الحافز  جهة، وغياب  من  والثانوي  االبتدائي  التعليم  بعد من  العمل  ميادين  في  واشراكهم  خريجين 
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التخرج من جهة اخرى، أما المناهج الدراسية فهي بصورة عامة بعيدة عن مواكبة آخر المستجدات في العلم ومسايرة متطلبات سوق العمل 
الطلب اذهان  في  المعلومات  التلقين وتكديس  اساسية على مبدأ  قائم بصورة  التعليمي  المجتمع، والنظام  الحوار  وحاجات  في  اشراكهم  ة دون 

الدراسية من ابنية واجهزة  التعلم مع االعتماد على وسائل تعليمية غير فعالة، وهناك نقص واضح في المستلزمات  والنقاش واستشارة رغبة 
مصلحة العامة(، هذه  ووسائل تعليمية وغيرها اما النظم االدارية فيسودها التخبط واالرتجال وغلبة المصلحة الشخصية ألصحاب القرار على ال

بعض من مظاهر اسباب االزمة التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في العراق، باإلضافة الى الكثير من السلبيات التي يطول الحديث 
والمعلومات   االسباب  لكل  ايجاد حلول جذرية وجدية  بد من  فال  بلدنا  في  العالي  التعليم  ينهض  ولكي  وتفاصيلها،  والمظاهر  عن جزئياتها 

 السلبية وتضافر كل الجهود على الصعيد الوطني وليس على صعيد وزارة التعليم العالي فحسب. 
 المشكلة: 

المشكلة التي يمكن ان ينطلق منها البحث هي التعرف على مدى جاهزية المؤسسات التعليمية العراقية للعمل بنظام التعليم الرقمي في 
 الجامعات العراقية لهذا النظام والمعوقات التي واجهته، اذ ان معظم هذه التجارب لم تحقق اهدافها لحد االن.ظل جائحة كورونا، وتجربة 

 : أسئلة البحث  
 من طريق البحث نحاول االجابة على األسئلة التالية:  

 مفهوم التعليم الرقمي، وأهم مميزاته وأنماطه.  -1
 بنظام التعليم الرقمي في الجامعات.مدى جاهزية المؤسسات التعليمية العراقية للعمل  -2
 ماهي أهم المعوقات التي تواجه التعليم الرقمي في العراق. -3
 ماهي المقترحات التي من شأنها أن تحسن نظام التعليم الرقمي في العراق. -4

والعالم من تفشي ) وباء كورونا    هو العمل بنظام التعليم الرقمي كحل بديل للتعليم التقليدي في ظل الوضع الراهن وما يعانيه العراق  :الهدف
 (، وحل أساسي لتطوير المستوى التعليمي في العراق والسمو به الى أرقى المستويات لمواكبة التطور التكنلوجي الهائل، والعمل على تحديد

 ٍد تكنولوجي معاصر. وجهة الجيل القادم نحو مجتمع فعال وناجح، وزيادة وعي المجتمع بحكوماته ومؤسساته ألهمية هذا التعليم كتح
البحث المؤسسات :منهج  في  الرقمي  التعليم  متطلبات ومعوقات  أهم  للتعرف على  وذلك  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الحالي  البحث  استعمل 

 التعليمية العراقية.
البحث وإيجاب  :هيكلية  بها  يتميز  التي  والمميزات  وأهدافه  الرقمي  التعليم  مفهوم  االول  المبحث  في  سنوضح  على  إذ  التعرف  وكذلك  ياته، 

ث عناصر التعليم الرقمي وخصائص هذه العناصر، وفي المبحث الثاني سنذكر التعليم الرقمي وتقنياته وفوائده وأنماطه، اما في المبحث الثال
 فسيتم توضيح تجربة المؤسسات التعليمية العراقية لنظام التعليم الرقمي في ظل جائحة كورونا.

 املبحث االول
 مفهوم التعليم الرقمي:  اوال:

ة للتعليم الرقمي منها: ( للتعليم الرقمي على أنه:" ذلك التعليم الذي يعتمد  2002تعريف ابراهيم بن عبد هللا المحيسن )  هناك تعريفات عدَّ
برمتها") التعليمية  والمؤسسة  والمتعلمين  المعلمين  بين  االتصال  في  االلكترونية  الوسائط  استعمال  تع1على  اما  العويد  (.  احمد صالح  ريف 

( االلي 2002وآخرون  الحاسب  تقنيات  على  المعتمدة  بالتطبيقات  غنية  تفاعلية  بيئة  إيجاد  يستهدف  الذي  "التعليم  بأنه:  الرقمي  للتعليم   )
ي على أنه  ( للتعليم الرقم2003)  Allen(.ـ تعريف  2واالنترنيت وتمكن الطالب من الوصول الى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان")

التعلم") الحاسوب في دعم عمليات  للنظم االلكتروني أو  "استعمال هادف منظم  اما حسن حسين زيتون )3:  التعليم 2005(.ـ  ( فقد عرف 
ل  فاعالرقمي على أنه :" تقديم محتوى تعليمي الكتروني عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته الى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية الت
التي  النشط ومع هذا المحتوى مع المعلم ومع اقرانه سواء كان ذلك بصور متزامنة، وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان والسرعة  

 (.4تناسب ظروفه وقدرته، فضاًل عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضًا من طريق تلك الوسائط")
ية التعليمية تتأثر بالطرائق واألساليب المتبعة في عملية التعلم والتعليم، كأساليب التدريس التقليدية إن العمل  ثانيًا : أهداف التعليم الرقمي:

كفاءة والحديثة والتفاعلية والرقمية، وفيما يلي بعض من االهداف التي حققها التعليم الرقمي والتكنولوجي في تطوير العملية التعليمية ورفع  
 أداءها ومخرجاتها: 
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 تلبية حاجات ورغبات المتعلمين المعرفية والعلمية.ـ 1
 ـ تحفيز التفاعل بين طرفي العملية التعليمية للمتعلم والمعلم وسهولة وصول المتعلمين الى المعلمين. 2
 ـ تطوير عملية االحتفاظ بالمعلومات المكتسبة وسهولة الوصول اليها عند الضرورة.3
 حسب األهمية والحاجة لها.  ـ تجديد المعارف المعلومات وترتيبها4
 ـ التغلب على مشكلة ارتفاع اعداد المتعلمين مع نقص القاعات وضيقها واالمكانات التعليمية المتاحة. 5
 ـ توفير الجهد والوقت المبذولين في عملية التعلم والتعليم.6
 (. 5ـ تنوع مصادر التعليم المختلفة) 7

 تظهر إيجابيات التعليم الرقمي في جملة من المميزات منها ما يأتي:  ثالثًا: مميزات التعليم الرقمي وإيجابياته:
 ـ اتاحة المكان المناسب للمتعلم، والذي يشعر فيه باالرتياح دون التدخالت من االخرين. 1
 دة.ـ توفير الوقت للمتعلم، اذ يتمكن المتعلم من اختيار الوقت المناسب له للتعلم من دون االرتباط بمواعيد ثابتة ومحد2
ولذلك  3 وغيرها،...(  العرض  طرق  الخط،  نوع  الفيديو،  اللون،  النص،  )الصوت،  مثل  ومؤثرة  هامة  كثيرة  عوامل  من  االستفادة  إمكانية  ـ 

 يستعمل المتعلم أغلب حواسه في العملية التعليمية.
لهم ظروفهم بالتواجد بالمدارس والجامعات في ـ ال يهتم بالعمر الزمني للمتعلم فهو يناسب مع تعليم الكبار والصغار من الذين ال تسمح  4

 أوقات معينة. 
 ـ يرى الكثير من علماء التربية المتحمسون لهذا النوع من التعليم ان تكلفته المادية قد تكون أقل بكثير من التعليم التقليدي.5
 (. 6ول عكس ما هو متاح في التعليم التقليدي)ـ إن هذا التعليم يتيح للمتعلم الحصول على معلومات أكثر طالما لديه االستعداد والقب6

 كما انه يتميز بالصفات االتية :
 أـ مساهمته في عملية التعلم. 

 ب ـ قلة التكلفة، إذ إنه من الممكن تصميم إنتاج صورة تعليمية واحدة تصلح لمواقف تعليمية مختلفة. 
 واالستنتاج وذلك من طريق المحتوى الذي يعرض عليهم.ج ـ تساعد الطالب على تنمية التفكير والتحليل والتخيل  

يعد مصطلح )عناصر التعليم الرقمي( بمثابة امتداد لمصطلحي )الوسائط المتعددة والفائقة(، إذ يمكن تعريف  رابعًا: عناصر التعليم الرقمي :  
الرقمي) التعليم  عناصر  صغيرة  Digitallearningobjedsمصطلح  تعليمية  أجراء  بأنها:  والصور  (  والفيديو  الصوت  مقاطع  من   مكونة 

(.وقد  7مخزنة داخل مكان محدد يسمى)مستودعًا رقميًا(، ويمكن استرجاعها منها أي إعادة استعمالها مرة أخرى)  المتحركة والثابتة والنصوص
( عام  في  منذ ظهوره  كبيرًا،  تطورًا  الرقمي(  التعليم  )عناصر  مفهوم  يرجع  1992تطور  إذ  اآلن  وحتى  )تطور م(  الى  المفهوم  في  التطور 

يتناسب  البيئات التعليمية مع زيادة استعمال شبكات االنترنت، واالعتماد على التعليم الرقمي، وتحديث بنية المستودعات الرقمية وتطويرها بما 
 مع متطلبات العصر الحالي، والشكل التالي يوضح التطور التاريخي لمفهوم عناصر التعليم الرقمي : 
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 : خصائص عناصر التعليم الرقمي: خامساً 
ة منها :  لعناصر التعليم الرقمي خصائص عدَّ

سهولة الوصول اليها: فطالما أن هذه العناصر من الممكن نشرها وتحميلها على شبكات األنترنيت، فبالتالي سوف يسهل الوصول اليها   -1
 وتوظيفها في مواقف تعليمية مختلفة.

االستعمال: من الممكن إجراء بعض التعديالت البسيطة على احدى عناصر التعليم، وبالتالي يمكن إعادة استعماله في  ـ التوظيف اعادة  2
 موقف تعليمي أخر.

 ـ المالئمة: إذ يمكن تغيير بعض خصائص التعليم من حيث)اللون، ونوع الخط، وحجمه( حتى يتناسب مع الموقف التعليمي.3
 ـ التفرد: بمعنى انه يمكن تشغيل هذا العنصر مباشرة من دون استعمال أي منالبرامج التشغيلية أو فتحها.4
 (. 8ـ التفاعل: وهو من خصائص التعليم الرقمي، إذ تسمح هذه الخاصية للمتعلم بالتفاعل مع عنصر التعليم)5

 املبحث الثاني

 أواًل: التعليم الرقمي وتقنياته:
عصر اليوم  جميعها    نعيش  الحياة  مجالت   في  تغيرًا  التطور  هذا  عن  نتج  فقد  التكنولوجية،  للوسائل  الهائل  والتطور  المعرفي  االنفجار 

التعليم، إذ تغيرت أهدافه ومجاالته واساليبه وطرائقه، وظهرت مسميات ومصطلحات جديدة  فالتكنولوجيا الحديثة أوجدت تغيرات في مجال 
الحديث منها)الت التعلم  الموبايل، وغيرها....(، وتبحث  لطرق  أجهزة  بعد، والتعلم عن طريق  المباشر، والتعلم عن  والتعليم  االلكتروني،  عليم 

التعلم والتعليم) التكنولوجيا الرقمية في عملية  (.فالتعليم الرقمي يشكل مفصلة كبيرة عندما يتعلق األمر بضمان جودة 9جميعها في توظيف 
ة، فواحدة من مزايا التعليم الرقمي هو أنه يحرر الطالب من ضرورة الذهاب الى )المدرسة، الجامعة،...(، لذلك  التعليم، كما ان مزاياه متعدد

فهو يسمح للمتعلمين في الحصول على المعلومة من اي مكان، وفي عدة طرائق جديدة ومتنوعة، وللتعرف على التعليم الرقمي أكثر يمكن 
 والمتقن من طريق شبكات االنترنت، كما ان التعليم الرقمي يكون أكثر فعالية إذا توفر شرطان أساسيان هما:أن نعرفُه بأنُه: التعليم المتراكم 

 ـ التعرف على تكنولوجيا التلم والمهارات التقنية والتكنولوجية.1
ة ف 2 هو يوفر إمكانية تقديم العديد من الخبرات ـ توفير بيئة تعليمية جديدة من التعلم من طريق التعلم الذاتي.كما ان للتعليم الرقمي مزايا عدَّ

لعاملين  ألبعد االماكن )يحقق الالمركزية في التعليم(، كما انها وسيلة فعالة، إذ انما تقلل من التكلفة وتسمح للمؤسسات التعليمية باستعمال ا
 schoolwiresreenlrafامج يسمى )في أكثر من هدف تعليمي مما يسهل إيصال المعلومة بجودة عالية.وتحدث بين المختصين عن برن

program  تعاون( في  تتمثل  نوعها  باستعمال طريقة جديدة من  وذلك  الالمحدود(،  )التعلم  الرقمية  في زمن  للتعليم  الجديد  التوجيه  يمثل   )
مال مهارة العمل التعاوني طالب من الواليات المتحدة والصين( فيما بينهم عبر االنترنيت، وذلك من اجل حل المشاكل المختلفة لديهم، واستع

ا التي  والكثير من المزايا االخرى، ومنها دمج تكنولوجيا العصر الرقمي، والمشاركة في حل القضايا العالمية المشتركة بين الدول، وفهم القضاي
التفكير الناقد المشترك، وتحقيق    بدورها تحقق المواطنة العالمية وتحقق التنوع وتبادل الثقافات بين الدول، وكذلك يكتسب الطالب القدرة على

(.فعند التحدث عن التعليم في زمن الرقمية البد من التطرق الى  10التعليم الذاتي المشترك، باإلضافة الى تحقيق نتائج ايجابية وبعيدة المدى) 
قمي يأتي بأشكال متعددة ومتنوعة مثل )المنهج الدراسي أو الكتب الدراسية( في زمن الرقمية أو ما يعرف بــ )المنهج الرقمي(، فالمنهج الر 

موقع  مثل  االلكترونية  المواقع  من  المقدمة  والنصوص  لقراءتها،  الكمبيوتر  جهاز  على  تعتمد  التي  المدرسية(  والكتب  االلكترونية،  )الكتب 
لرقمي متوفر في اي زمان  ويكيبيديا(، كما ان من مزاياه األخرى ان المنهج يصبح خفيف الوزن ، وصغير الحجم، وكذلك يكون المنهج ا

لب  ومكان كما ان المنهج الرقمي سوف يحقق تعليمًا مفتوحًا وسيمكن المتعلمين من استبدال القاعات الدراسية بأجهزة الكمبيوتر وسيحرر الطا
فورية   لمعالجات  الرقمي  التعليم  يحتاج  إذ  والمعلم(  )الكتاب  المعلومات  على  الحصول  أجل  من  التقليدية  المصادر  البيئية  من  للتحديات 

الطلبات ومواجهة  اليدوية،  واالخرى  الرقمية  العمليات  بين  االختناقات  ومعالجة  والبرامج  التعليمية  للمؤسسات  التنظيمي  بالمناخ    المحيطة 
 المتزايدة على التعليم الرقمي ، إذ يضم التعليم الرقمي المكونات االلكترونية التالية:

 ـ الكتاب االلكتروني.1
 االلكتروني. ـ النشر2
 ـ االمتحانات االلكتروني.3
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 ـ التعليم االلكتروني.4
 ـ المكتبة اإللكترونية.5
 ـ التسجيل في المقررات الكترونيًا.6
 (.11ـ عرض النتائج والدرجات الكترونيًا)7

الرقمي: التعليم  فوائد  الموقف    اشارتثانيًا:  يزيد من كفاءة  الرقمي  التعليم  استعمال  أن  الى  التعليم  تكنولوجيا  البحوث والدراسات في مجال 
استعمال  وأن  تعلمهم،  ومراحل  والعقلية  العمرية  مستوياتهم  اختالف  على  للمتعلمين  مالئمة  اكثر  بيئية  ظروفًا  توفر  ألنها  وذلك   التعليمي، 

ة التعليمية لها أهمية كبيرة في زيادة مستوى تحصيل المتعلمين وجعل الخبرة التعليمية أكثر قبواًل وواقعية تقنيات التعليم الرقمي هذه في العملي
"    للتطبيق، وتعزيز جوانب التفاعل الصفي، وجعل التعليم عملية مستمرة.فالتعليم الرقمي الذي يعتمد على تقنيات االجهزة الذكية ما هو اال 

ساسًا على االتصاالت السلكية والالسلكية يمكن للمتعلم الوصول الى المواد التعليمية والمحاضرات والندوات في  نظام تعليمي الكتروني يقوم أ
)فافوالوشاريلس(  من  كل  اقترح  وقد   ،" الذكية  األجهزة  أشكال  احد  باستعمال  الدراسية  الفصول  خارج  وزمان،  مكان  أي 

(VAVOula&SharPLesثالثة طرق تزيد من فعالية التع ):ليم الرقمي باستعمال االجهزة الذكية وهي 
 ـ االستفادة من الوقت قدر االمكان. 1
 ـ التحرر من المكان. 2
 (. 12ـ طرق مجاالت أخرى في الحياة)3

 ثالثًا: تقنيات التعليم الرقمي باستعمال االجهزة الذكية:
ة التي يمكن استعمالها في عملية التعليم كما ذكرها )  لقد تعددت االجهزة الذكية وتنوعت الشركات المصنعة لها، ومن بين هذه االجهز 

 ( هي:   2014بدر ، 
المقروءة والمسموعة والفيديو والصور، ولديه دفتر    lpod touch* ابود )   (: وهو جهاز لوحي محمول يسمح للمستعملين بتحميل الكتب 

 .العناوين والتقويم وجهاز تخزين، وقراءة الكتب االلكترونية، وتبادل الملفات والمعلومات والتعاون على المشاريع، وتدوين المحاضرات

 
(: وهو جهاز يحمل بالجيب او اليد، اذ يجمع بين الحوسبة والوصول الى    Personal Digital Assistant* المساعد الرقمي الشخصي ) 

والمفكرة،   والشبكات،  العناوين  دفتر  واحد  نظام  في  ويجمع  بالقلم  اإلنتاجية  واألدواتاالنترنيت  مجهز  الجهاز  وهذا  والوايفاي،  والبلوتوث،   ،
، ويتيح للمستفيدين من الوصل الى البريد االلكتروني، والرسائل النصية ومحتوى الويب، ويستعمل كعارض صوت وفيديو، ويعرض مستندات

الشاشة   بوضوح  ويمتاز  الشامل،  للتخزين  استعماله  واحد،  إذ  ويمكن  جهاز  في  والحوسبة  االتصال  أدوات  بين  ويجمع  قراءتها،  السهل  من 
 .يةفالطر ويمكن ادخال البيانات من طريق لوحة المفاتيح أو أجهزة 
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(: يجمــع هــذا الجهــاز بــين قــدرات هاتفيــة و الكــاميرا والمســاعد الرقمــي الشخصــي والوصــول الــى smart phone* جهــاز الهــاتف الــذي )
االنترنيــت، ويســتعمله الطلبــة لتحميــل المحاضــرات الصــوتية إذ يمكــن تشــغيل الفيــديو والصــوت واالفــالم وعــرض وتحديــد المســتندات النصــية ، 

ــال الرســـائل ر والوصـــول الـــى الب ــتعلم يـــد الكترونـــي، والفـــالش، وارسـ ــالمي والـ ــامل، والتعـــاون العـ ــًا للتخـــزين الشـ ــية، ويســـتعمل ايضـ الفوريـــة والنصـ
 .التفاعلي، فهو يجمع بين عدد من ميزات الحوسبة واالتصال في نظام واحد مبرمج

 
(  ) الحمولة  فائق   ( المحمول  الشخصي  الكمبيوتر   *vltra–mobile  والفيديو الصوت  لتحميل  الطلبة  ويستعمله  الصوتية،  (:  المحاضرات 

  وارسال البريد الكتروني والرسائل النصية والفورية، وتصفح االنترنيت، وتسجيل الدخول الى مواقع الويب، وغيرها من االتصاالت وتطبيقات 
 .الشبكات

 
زاياه  التعرف على الخط  (: وهو جهاز وظيفي يتوفر فيه االنترنيت، الوايفاي، والبلوتوث، ومن مLaptop Tablet* كمبيوتر محمول لوحي )

  وتحويل الصوت والفيديو، والمحاضرات الصوتية، وتصفح االنترنيت، وارسال البريد االلكتروني، والرسائل الفورية والنصية، وتسجيل الدخول
 .والتجارب العالميةالى مواقع الويب في المنزل وفي الطريق وفي المدرسة، ويساعد في التعليم التفاعلي واجراء البحوث والتعاون العلمي  

 
* وهناك اجهزة اخرى مثـل ) اقـالم المسـح الضـوئي ( التـي مـن شـأنها مسـاعدة المتعلمـين علـى التـدوين الفـوري بخـط اليـد، وعمـل المخططـات 

تم عرضـها بتقنيـات والرسوم البيانية، ويمكن استعمالها في التصميم والرسم الرقمي، وأيضًا مشغالت الفيـديو الرقميـة، والنظـارات الرقميـة التـي يـ
 (.13فائقة الجودة وثالثية االبعاد)

ان مـن الممكـن تطبيـق وتوظيـف التكنولوجيـات الرقميـة والتقنيـات فـي مجـال التعلـيم بعـدة اشـكال وصـور مباشـرة، رابعًا: انماط التعلييم الرقميي :
ــر مبا ــور غيـ ــى االنترنيـــت، او صـ ــد علـ ــي تعتمـ ــة التـ ــات التعليميـ ــاليب والتقنيـ ــتعمال االسـ ــدورات كاسـ ــة والـ ــدوات التدريبيـ ــد النـ ــن طريـــق عقـ ــرة مـ شـ

 والحصص المنظمة، ومن أهم هذه االشكال والصور التي تساهم في تطوير العملية التعليمية ما يأتي:
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(: إذ تعد المحاضرات االلكترونيـة مـن احـدى الطـرق العامـة فـي عـرض الحقـائق والمعلومـات وأكثرهـا E–lecture* المحاضرات االلكترونية )
ــداد ان ــاعد فـــي إعـ ــات التـــي تسـ ــا مـــن التقنيـ ــديو، وملفـــات النصـــوص(، وغيرهـ ــق )ملفـــات الصـــوت، وملفـــات الفيـ ــديمها مـــن طريـ ــتم تقـ ــارًا، إذ يـ تشـ

 المحاضرات.
(: ان االلعـــاب لـــم تعـــد وســـيلة للتســـلية وإضـــاعة الوقـــت، إذ اصـــبح مـــن الممكـــن اســـتعمالها instructional games* االلعـــاب التعليميـــة )

تعلمـين وتوظيفها في المجال التعليمي، وتطوير العملية التعليمية من طريق توليد التحفيز واألثارة والتشويق فـي مجـال التعلـيم، والتـي تشـجع الم
 (.14مي القدرة لديهم على حل المشكالت والمرونة والصبر والمثابرة واتخاذ القرار)على فهم الموضوعات والمناهج وتعلمها، كما انها تن

ــد علـــى تقســـيم المحتـــوى التعليمـــي الـــى وحـــدات E–programmedinstractisn* التعلـــيم المبـــرمج االلكترونـــي ) ــيم المبـــرمج يعتمـ (: ان التعلـ
يســاعد المتعلمــين علــى اكتســاب المعــارف والخبــرات مــن طريــق التفاعــل تعلميــة صــغيرة مترابطــة، وهــو اســلوب مــن اســاليب التعلــيم الرقمــي، إذ 

 االيجابي مع البرامج التعليمية االلكترونية، وتنظيم بيئة تعليمية تتيح للطالب من ان يتعلموا سويًا في مجموعات صغيرة.
ونـي يـتم مـن طريـق االتصـال المتـزامن للطـالب (: ان التعلـيم التعـاوني االلكتر E-cooperative Learning* التعلـيم التعـاوني االلكترونـي )

مــع بعظهــم مــن طريــق شــبكات االنترنيــت باســتعمال أحــد البرمجيــات والتقنيــات الرقميــة كالمنتــديات والمــؤتمرات والبريــد االلكترونــي وصــفحات 
 الويب.

ارف جميعهـــا ثـــم عرضـــها علـــى (: ان فكرتــه تتمثـــل مـــن طريـــق تســـجيل االفكــار والمعـــ CAB* العصــف الـــذهني بمســـاعدة الحاســـب اآللـــي ) 
اسـتعمال الـورق والسـبورة، أو مـن طريـق أجهـزة حاسـوب متعـددة، إذ يمتلـك كـل فـرد جهـاز المتعلمين مـن طريـق جهـاز حاسـوب واحـد، ممـا يل ي

 حاسوب منفصل،ويتولى كل فرد معالجة الموضوع من وجهته الخاصة.
العصــف الــذهني باســتعمال االنترنــت مــن طريــق )المنتــديات، والبريـــد  (: يمكــن تفعيـــلlBS* العصــف الــذهني مــن خــالل شــبكات االنترنــت )

 االلكتروني، والمواقع االلكترونية المتخصصة، والمدونات، والبرامج االلكترونية( التي تساعد على التفاعل والرد اآللي والمباشر.
( وهــو التعلــيم الــذي يجمــع بــين ) التعلــيم التقليــدي والتعلــيم الرقمــي(، إذ يعتمــد علــى ربــط المعلمــين E-simulation* المحاكــات االلكترونيــة )

ف مــن التقليــديين فــي الفصــول االفتراضــية، والفصــول الدراســية التقليديــة والمعلمــين االفتراضــيين، وتــوفير بيئــة تعليميــة لتبــادل الخبــرات والمعــار 
 (.15ت االلكترونية والجماعية)طريق مصادر التعلم واالنشطة واللقاءا

 املبحث الثالث
ة يعاني التعليم العالي في المؤسسات التعليمية العراقية من ازمة كبيرة سببها الظروف القاسية التي مر بها البلد مـن التجاذبـات السياسـي

وبعـدها تفشــي وبــاء كورونـا، ممــا ادى الــى واالجتماعيـة وذلــك بفعـل التظــاهرات التــي حـدثت فــي محافظــات عـدة فــي بدايـة العــام الدراســي الحالي
علــيم تجميـد اشـكال الدراسـة كلهـا، وعـدم اكمـال الســنة الدراسـية ممـا تـرك اثـار سـلبية كارثيـة علــى ميـادين الحيـاة كافـة ومنهـا قطـاعي التربيـة والت

دراسـية والنظـام التعليمـي ومسـتلزماته العالي، وشملت هـذه االزمـات كـل مقومـات مؤسسـة التعلـيم العـالي ومكوناتـه مـن اسـاتذة وطـالب ومنـاهج 
 الدراسية ووسائله والنظم االداريـة باإلضـافة الـى الكثيـر مـن السـلبيات والمعوقـات التـي يطـول الحـديث عنها.وهنـاك تحـدي اخـر يواجـه مجتمعنـا

ائــل، وهــذا التحــدي يتطلــب بــذل بصــورة عامــة والتعلــيم العــالي بصــورة خاصــة اال وهــو دخــول العــالم عصــر المعلوماتيــة واالنفجــار المعرفــي اله
ا جهــود اســـتثنائية لمواكبـــة هـــذا التطــور الهائـــل فـــي التقنيـــات التكنولوجيــة وتوظيفهـــا بـــين جامعاتنـــا والجامعــات العالميـــة الرصـــينة وبـــين مجتمعنـــ

كنولوجية من اجل تحقيـق والمجتمعات المتقدمة ، فالتقدم التكنولوجي ادى الى ظهور اساليب ووسائل تعليمية تعتمد على توظيف مستحدثات ت
 فاعليتـه وكفـاءة أفضــل للتعلـيم ومنهــا اسـتعمال الحاســوب وملحقاتـه ووسـائل العــرض االلكترونيـة والقنــوات الفضـائية واالقمــار الصـناعية وشــبكة

ليب وطرائــق متنوعــة االنترنــت والمكتبــات االلكترونيــة لغــرض اتاحــة التعلــيم علــى مــدار اليــوم لمــن يريــده وفــي المكــان الــذي يناســبه بواســطة اســا
هـد لتقدم المحتوى التعليمي بعناصر مرئية ثابتة ومتحركـة وتـأثيرات سـمعية وبصـرية، ممـا يجعـل التعلـيم اكثـر تشـويقًا ومتعـة وبكفـاءة اعلـى وبج
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هرت بـوادره فـي العـراق فـي ووقت اقل، لذا قررت وزارة التعليم العالي للجوء الى التعليم الرقمي كحل بديل للتعليم التقليدي، ذلك التعليم الذي ظ
م( بتشـكيل اللجنـة العليـا للتعلـيم الرقمـي بمركـز وزارة التعلـيم العـالي 5/4/2015( فـي  )1205م(، اذ صدر االمر الوزاري المرقم )2015عام)

االلكترونـي( علـى مسـتوى  يترأسها )أ.د فؤاد قاسم محمد( وكيل الـوزارة لشـؤون البحـث العلمـي، تتـولى وضـع اسـتراتيجية للتعلـيم الرقمـي )التعلـيم
/  3/ 5فــي  2/  1704الجامعــات العراقيــة، فضــاًل عــن موافقــة وزيــر التعلــيم العــالي، وبحســب كتــاب وزارة التعلــيم العــالي ذي الــرقم )ب. ت 

ائل اللتـين تـدعمان م( على تفعيل مركز المعلومات ليكون أنموذجا للتعليم الرقمي فالتعليم الرقمي )االلكتروني( يعـد مـن الطرائـق والوسـ  2015
علومـات العملية التعليمة وتحوالن التعليم الى طـور االبـداع وتنميـة المهـارات، فهـو نظـام تعليمـي تفـاعلي يقـدم المـتعلم باسـتعمال تكنولوجيـات الم

فير سبل االرشـاد والتوجيـه واالتصال، ويعتمد على بيئة الكترونية رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية كافة عبر الشبكات االلكترونية، وتو 
نـة وتنظيم االختبارات، فضاًل عن ادارة المصادر والعمليات وتقويمها.ففي ظل الظـروف االسـتثنائية التـي نعيشـها كانـت هنـاك ردود أفعـال متباي

ضـة ومعقـدة فـي اليـات توضح عمق الخالف فـي تطبيـق هـذا النظـام مـن التعلـيم، ومـن المعلومـات ان جامعاتنـا تتبـع ثالثـة أنظمـة دراسـية متناق
د تنفيـذها وتعارضـها مـع التعليمــات الجامعيـة التـي بقـت تــدور فـي فلـك النظـام الســنوي او الفصـلي وحاليـًا نظـام المقــررات، او هـي ثقافـة ال تجيــ

د، وضــعف فــي شــبكات االنترنــت وتذبــذب الــوفرة، وقلــة معرفــة اســتعمال المنصــات التعليميــة مــن قبــل االســاتذة فــي كثيــر مــن  الدراســة عــن بعــُ
ة، او المحاضرات لقراءة المادة او كتابتها دون التكلف بإيضاحها او تقديم تغيرات علمية لها، او مشاركة الملفات الدراسـية بأوقـات غيـر مناسـب

لتدريسـين ضعف المحتوى المقدم والتخوف من طريقة التقديم، وبالتالي نتائج غير عادلة وأقل تقدير مـن قبـل الطلبـة، وحسـب رأي الكثيـر مـن ا
فـــي الجامعـــات العراقيـــة بـــان التعلـــيم الرقمـــي قـــد واجـــه عـــدة معوقـــات عنـــد تجربتـــه فـــي الجامعـــات العراقيـــة فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا ومـــن هـــذه 

 المعوقات:
نــي ـ ضــعف تكنلوجيــا المعلومــات فــي العــراق اذ ان هنــاك تــرابط بــين انتشــاره وقــوة وســائل االتصــال مــع شــبكات االنترنــت والمحتــوى االلكترو 1

 بشكل عام.
 ـ عقبات ادارية تتمثل احيانًا بقيادات جامعية غير داعية وغير متحمسة للتطوير، واجراءات ادارية روتينية.2
 ـ مشكلة االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تعد من العقبات االساسية أمام تطبيق التعليم الرقمي وتطويره.3
بة وبعض من التدريسين، مما يضع عقبات امام االقبال على التعليم الرقمي )االلكتروني(، إذ ان ـ ضعف اجادة اللغة االنكليزية لمعظم الطل4

 معظم البرمجيات والمعلومات مكتوبة باللغة االنكليزية.
نتيجــة للتطــورات ـ قضــية المعــايير المعتمــدة، إذ ان بعــض المنــاهج والمقــررات التعليميــة فــي الجامعــات تحتــاج الــى تعــديالت وتحــديثات كثيــرة 5

 المختلفة كل سنة، بل كل شهر احيانًا.
عـراق ـ االنظمة والحوافز التعويضية من المتطلبات التي تشجع الطـالب وُتحفـزهم علـى التعلـيم االلكترونـي، اذ الزال التعلـيم االلكترونـي فـي ال6

كل واضـح كمـا ان عـدم البـت فـي قضـية الحـوافز التشـجيعية يعاني من عدم الوضوح في االنظمة واالساليب والطرائق التي يتم فيها التعلـيم بشـ
 لبيئة التعليم هي من احدى العقبات التي تعوق فعالية التعليم الرقمي )االلكتروني(.

 ـ الحاجة المستمرة لتدريب ودعم المتعلمين والمعلمين لكيفية التعليم باستعمال األنترنت.7
 االستنتاجات :

كتروني( امكانية كبيرة في اعطاء فرصة التعليم الى العديد من فئات المجتمع، ال سيما تلك الفئات التـي لـم تحـض ـ يوفر التعليم الرقمي )االل1
 بفرصة الحصول على التعليم بغض النظر عن االسباب، سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية.

تثقيف المجتمع وبث الوعي، فضـاًل عـن امكانيـة االسـتفادة منـه فـي اغـراض ـ من الممكن االستعانة بالتعليم الرقمي )االلكتروني( ليكون اداة ل2
 التدريب ومجاالت الحياة االخرى.
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ة أمــور بــدًأ بعــدم تــوفير البنيــة التحتيــة ووصــواًل الــى تــدريب الكــادر التعليمــي واالداري، كــذل3 ك خــرج ـ يعــاني التعلــيم الرقمــي فــي العــراق مــن عــدَّ
تـــي باإلمكــان مـــن طريقهــا تخطـــي بعــض تلــك المعوقـــات ليــتم االســـتفادة مــن التعلـــيم الرقمــي )االلكترونـــي( البحــث بمجموعــة مـــن التوصــيات ال

 مستقباًل، السيما وان المعرفة والعلم هي اساس الحياة.
 التوصيات : 

ضـــرورة االعتمـــاد علـــى وســـائل وتقنيـــات التعلـــيم الرقمـــي )االلكترونـــي( المعتمـــدة فـــي الجامعـــات العالميـــة لمواكبـــة التقـــدم المعرفـــي والتقنـــي  -1
 بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية.الهوةالهائلين، ولتجسيد 

 االتصاالت والمعلومات والبرمجيات التعليمية.اقامة الدورات التدريبة للتدريسين والطلبة على استعمال وسائل تكنولوجيا  -2
البــد مــن التأكيــد علــى دور المعلــم وتعزيــزه مهمــا تطــورت الوســائل التعليميــة وخصوصــًا مــع التوجيــه الحثيــث علــى التعلــيم االلكترونــي، وان  -3

 ع طبيعة المناهج والمرحلة والمتعلمين.تكون الوسائل الحديثة أداة في يد المعلم او تحت اشرافه، يقدم توجيهًا ويتحكم فيها بما يتناسب م
 توفير بنية اساسية قادرة على مواكبة هذا النوع من التعليم، مثلما هو حادث في الدول المتقدمة. -4
 نظرًا لوجود بعض السلبيات في التعليم الرقمي )االلكتروني(، فنوصي أن يكون بدياًل عن التعليم التقليدي بل مكماًل له. -5
لطالب الذين يستعملون اسلوب التعليم الرقمي )االلكتروني( الى استعمال المراجع المطبوعة في بحوثهم، وذلـك لتـدريبهم االهتمام بتوجيه ا -6

 على البحث االصيل والقراءة، ووضع البحوث المكتوبة بخط اليد موضع االهتمام، كما في ذلك من فوائد جمة.
 اًل عن التركيز على المحتوى التعليمي وفق معايير الجودة العالمية.توفير الدعم الكامل للمؤسسات التعليمية واالفراد، فض -7

 املصادر واملراجع :
( : التعلــيم االلكترونــي تــرف ام ضــرورة ، ورقــة عمــل مقدمــة الــى نــدوة ) مدرســة المســتقبل ( ، جامعــة  2002ـ ابــراهيم عبــد هللا المحيســن ) 1

 (. 17 – 16الملك سعود ، المنعقد في الفترة ) 
(: التعليم االلكتروني في كلية االتصاالت والمعلومات الرياض ، دراسة حالة ورقة    2002مد صالح العويد ، احمد بن عبد هللا الحامد ) ـ اح2

 (.21 – 19عمل مقدمة لندوة التعليم االلكتروني خالل ) 
3-Allen , M.W . (2003) Michael Allen,s guide to e – learning Hoboken , new Jerseg : John wileg sons , 

lncorporated 
التقيــيم ( ، المملكــة  -التطبيــق –القضــايا  –( : رؤيــة جديــدة فــي التعلــيم ) الــتعلم االلكترونــي ( ) المفهــوم  2005ـ حســن ، حســين زيتــون ) 4

 العربية السعودية الرياض ، الدار الصوتية للتربية.
لتعليم الرقمي في تحسين االداء لدى المعلم والمتعلم ) البيئة المهنية انموذجـًا ( ، مجلـة ( : دور ا 2008ـ لوينس علي ، ياسمينة اشعالن ) 5

 العلوم االنسانية واالجتماعية.
( ، بحـوث واوراق اعمـال النـدوة ،  21( استراتيجيات التعلـيم الجـامعي العربـي وتحـديات القـرن )   2007ـ المنظمة العربية للتنمية االدارية )  6

 للعلوم والتكنلوجيا في المنامة ، مملكة البحرين. جامعة دلمون 
( المستودعات الرقمية للوحدات التعليمية في بيئـة الـتعلم االلكترونـي ، بحـث مقـدم الـى المـؤتمر العلمـي  2009ـ صادق عبد المجيد احمد ) 7

 .2009/  4/  26 – 25لفترة العربي الرابع حول التعليم وتحديات المستقبل ، كلية التربية جامعة سوهاج ، مصر خالل ا
 .2017ـ عامر ، احمد محمود : عناصر التعلم الرقمية ، 8
( : الجامعة االفتراضية احد االنماط الجديدة في التعلـيم الجـامعي ، ورقـة عمـل مقدمـة الـى المـؤتمر القـومي  2007ـ الدهشان جمال علي ) 9

بــدار الضــيافة  2007/  11/  26 – 25التعلــيم الجــامعي العربــي ، فــي الفتــرة الرابــع عشــر لمركــز تطــوير التعلــيم الجــامعي افــاق جديــدة فــي 
 جامعة عين شمس.
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( : اثر اختالف نمط االبحار عبر الويب على تنمية مهارات انتاج عناصـر الـتعلم الرقميـة لـدى طـالب تكنلوجيـا  2014ـ رمزي ، هاني ) 10
 النوعية. التعليم ، كلية التربية

 www.et dar- net /rb/ showthread …php? T( : التعلم النقال ... خصائصه ، متاح على  2010علي )ـ الدهشان ، جمال 11
( : فاعليــة التعلــيم المتنقــل باســتخدام خدمــة الرســائل القصــيرة فــي تنميــة الــوعي لــبعض مصــطلحات تكنلوجيــا  2014احمــد فهــيم )  ـ بــدر ،12

 . 90، العدد  7التعليم لدى اخصائي تكنلوجيا التعليم واالتجاه نحو التعليم المتنقل ، مجلة كلية التربية ، مجلد 
( : اثـــر اســتخدام الـــتعلم المبــرمج علـــى تحصـــيل طلبــة الصـــف الخــامس االساســـي فــي منـــاهج التربيـــة  2015عمـــر موســى )  ـ محاســنة ،13

 . 2العدد  42المهنية، مجلة دراسات، المجلد 
وفاعليتهـا ( : استخدام اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي بـرامج التـدريب االلكترونـي عبـر الشـبكات  2014)  ، وحسن شريفـ محمد السبيعي14

 في تنمية مهارات المتدربين ، جامعة الطائف ، تكنلوجيا التعليم ومصادر التعلم ، المملكة العربية السعودية .
 ( : العصف الذهني االلكتروني ، جامعة االزهر. 2015ـ ابو عليا ، محمود رشيد ) 15


