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 اخلالصة العربية

فــي الســنوات األخيــرة   التعليمــي، وال يــزال اســتخدام الحاسـوب فـي مجـال التعلـيم فـي بداياتـه  حصلت  فــي تطبيقــات الحاســوب  ثــورة ضــخمة 
ر مفهوم التعليم والتـي تـزداد يومـا بعـد يـوم، و بـدأ يأخـذ أشـكاال عـدة، فمـن الحاسوب في التعليم إلى استخدام األنترنيت في التعليم، وأخيرا ظه

كتسـب أهميتهـا  لكتروني الـذي يعتمد على التقنية لتقديم المحتوى التعليمـي للمـتعلم بطريقـة جيـدة وفعالـة وأصـبحت بـرامج التعلـيم اإللكتروني تاإل
الحقـول فـي  الفكـري  النتـاج  ضـخامة  عـن  النـاتج  المعرفـي،  االنفجـار  مشـكلة  تجـاوز  علـى  قـدرتها  مـن  الـراهن  الوقـت  واإلنسـانية   فـي  العلميـة 

يث و المختلفـة وعجـز بـرامج التعلـيم التقليدي عن اإلحاطة الشاملة بالجوانب الموضوعية للتخصصات المتنوعة، و ذلـك بسـبب صـعوبة التحــد
اإللكتروني   التعلــيم  إبــراز مفهــوم  الى  البحــث  هــذا  يهــدف  التقليديــة،  بــالطرق  المعلومــات  بهـذا  إيصــال  االهتمـام  إلـى  تـدفعنا  التـي  واألسـباب 

التعلـيم فـي الجامعات، ومـا هـي الحلـول المقتر  الفـرع مـن  التقـدم، أو تطبيـق هـذا  التـي تحـول دون  حـة لتطـوير الجانـب مع تحديـد المعوقـات 
لتعلـيم اإللكتروني فـي العـراق مـن خـالل دوره فـي الجامعـات  العمل في مجال التعليم االلكتروني، اعتمدت الدراسة على االطـالع علـى واقـع ا

علـى    العراقيـة، وخلـص البحـث إلـى التأكيـد علـى وجـود نقـص كبير في هذا المجال مع عدم توفر البنى التحتية للنهوض بالتعليم اإللكتروني
بـرا اليـوم تحـاول اإلفـادة مـن  العراقيـة  التعليميـة بعـد إن تراجعـت خـالل  الـرغم مـن إن الجامعـات  العمليـة  فـي تطـوير  التعلـيم اإللكتروني،  مج 

توى تـــوفير األجهــزة العقـدين الماضـيين إلـى درجـة كبيـرة، وبـالرغم مـن وجـود خطـوات مهمــة قــد تحققــت فـــي هــذا االتجــاه، خاصـــة علــى مســ
بشبكة االنترنت، إال إن األساليب التقليدية في التعليم هـي السـائدة فـي عمـوم الجامعـات، فضــال عــن الكثيــر   والمختبــرات، وتـــامين االتصال

اسـتثمارها بشـكل حقيق  يـتم  إن  قبـل  اسـتهلكت  اإللكتروني،  التعلــيم  تــم تجهيزهــا ألغــراض  التــي  األجهــزة والمختبــرات،  اسـتخدمت  مــن  أو  ـي، 
تســـتخدم ألغـــراض  أخـرى، منهـا فـي أحسـن األحـــوال تقـــديم خـــدمات االنترنـــت، أو مختبـــرات لتعلـــيم الحاســـوب، وفـــي أحـــوال أخـــرى    ألغراض

قــديم عــدد مــن المقترحــات والتوصــيات التــي للمحاضـــرات، وختمـــت هـــذه الدراســة بت طباعـــة الكتـــب الرســـمية واألســـئلة االمتحانيـــة، أو قاعـــات
التحتيـة، وتـوفير الـدع م الكامـل للمؤسسـات  ركــزت علــى االهتمــام بالتوعيــة للمجتمــع والمعلـم والمـتعلم، والعمـل علـى تـوفير أو تطـوير البنـى 

 الجودة العالمية.  واإلفراد، فضال على التركيز على خلق المحتوى التعليمي وفق معايير
Abstract 

Occurred in recent years a huge revolution in the educational computer applications, and is still the use of 

computers in the field of education in its infancy and that increasing day after day, and started to take many 

forms, it is computer education to the use of the Internet in education and finally emerged the concept of e-

learning, which depends on technical to provide educational content to the learner a good and effective 

manner and e-learning programs have become is gaining importance in the present time of its ability to 

overcome the knowledge explosion problem, due to the magnitude of the intellectual production in various 

scientific and humanitarian fields and the inability of traditional education for the overall merits of diverse 

disciplines and that briefing programs because of the difficulty update and delivery of information by 

traditional methods, objective of this research is to highlight the concept of e-learning and the reasons that 

compel us to pay attention to this aspect addition to identifying the obstacles that prevent progress or 

application of this branch of education in Iraq, and what is proposed for the development work in the field 

of e-learning solutions, The study relied on access to the reality of e-learning in Iraq through its role in 

Iraqi universities, and research found to emphasize the existence of a significant shortfall in this area 

addition to the lack of infrastructure provide for the advancement of e-learning Although an Iraqi 

universities today are trying to take advantage of e-learning programs , in the development of the 

educational process after falling during the past two decades to a large degree, and despite the existence of 

important steps have been achieved in this direction, particularly at the level of the provision of equipment 

and laboratories, and secure internet connection, but the traditional methods of education are prevalent in 

the general universities, Furthermore, many of the devices and laboratories, which have been processed for 

the purposes of e-learning, consumed before it is invested in real, or used for other purposes, which at best 

provide Internet services, or computer labs to teach, and in other conditions used for printing the official 

books and questions exam, or lecture halls, this study concluded submit a number of proposals and 

recommendations, which focused on attention to outreach to the community and the teacher and the 

learner, and to provide or infrastructure development, and provide full support to institutions and 

individuals, as well as to focus on creating educational content in accordance with the international quality 

standards . 
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 املقدمة
فإن    عدوعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأمته أجمعين.أما ب  iالحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على ني ِّنا محمد  

المعلومات واالتصاالت  التعليمية والتربوية، والتي قد فتحت فيها تكنولوجيا    عصرنا الحالي يشهد تقدم هائل في مختلف المجاالت بما فيها 
في    وفعاال    جديدا    موردا   ضخمة  ثورة  هناك  كان  الماضي  العقد  خالل  فمن  القطاعات،  مختلف  وفي  األفراد  لكل  والتعلم  التعليم  موارد  من 

يومـا بعـد يـوم، بـل بـدأ يأخـذ أشـكال    تطبيقات الكمبيوتر فـي التعلـيم، وال يـزال اسـتخدام الكمبيوتر واألنترنيت في مجال التربية والتعلـيم تـزداد
فمـن   التعلــيم، وأخيــرعـدة  فـــي  األنترنيت  اســـتخدام  إلــى  الكمبيــوتر  علـــى  القــائم  على    ا  التعلــيم  الذي يعتمد  اإللكتروني  التعلـــيم  ظهـــر مفهــوم 

وفعالة  جيدة  بطريقة  للمتعلم  التعليمي  المحتوى  لتقديم  الحديثة  .التكنولوجيا  التكنولوجيا  هذه  خالل  من  التعليم  أصبح  ركائز   حيث  أهم  أحد 
لذلك فقد أصبح  العصر، حيث تغلغلت في جميع مجاالته لدرجة أنها غيرت الكثير من المفاهيم والمصطلحات والعالقات وكذا أنماط الحياة،  

الت الفعالة في دعم وإنجاح خطط  نمية  االهتمام بالتعليم عموما  والتعليم اإللكتروني خصوصا  في الوقت الحاضر ضرورة تفرضها مساهمته 
فلم يعد خيار يمكن التغاضي عنه بقدر ما    االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والتربوية التي ترمي إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين

بدوره  أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة والحاصلة في االوساط العالمية والتوجهات الدولية نحو اقتصاد المعرفة، الذي يسعى 
البحث  وكذا  االكتشاف  على  القائم  التعلم  حيوية  إلى   ، والتلقين  الحفظ  على  القائم  الفكري  الجمود  من  والخروج  والمعرفي  العلمي  للتقدم 

التعليم والتحليل…الخ. فيه  فيها والذي يؤدي  الصناعي  التكنولوجي  التقدم  اساس  مدى  على  قياسه  األمم ورقيها ممكن  تقدم  أنَّ  ولهذا نرى 
مختلف فروعه دورا  أساسيا في تحقيق ذلك، فالتعليم بشكل عام ليس مجرد عملية استهالك وتوفير لخدمات تكلف الدولة مبالغ طائلة وإنما ب

أنَّ    ومعبها.هي عملية استثمار، إْذ إن التعليم يساهم في إعداد القوى البشرية العاملة والكفؤة  والُمدربة التي تتطلبها عملية التنمية وبكل جوان
ماتـه مـن  النظام الدولي العالمي عموما  واالنظمة التعليمية االكاديمية والتربوية خصوصُا يمران اليوم  بأزمـة صحية حقيقية   تشـمل كافـة مقو 

وغيـر ذلـك، لذلك فإن  مسألة  األسـتاذ والطالـب إلـى المنـاهج الدراسية والنظام التعليمـي ووسـائله والمسـتلزمات الدراسـية إلـى األنظمـة اإلداريـة  
التباعد االجتماعي والعزل، وما ينبني عليها من إجراءات إغالق المؤسسات التعليمة بمختلف أنواعها وتخصصاتها وحظر التجوال في العديد  

ينا أن نسعى لتحسين من الدول، من أكثر مظاهر مرحلة مواجهة فيروس كورونا الجديد، وهذا األمر فرض واقعا مختلفا على مجتمعاتنا، عل
ومن أبرز الملفات التي تحتاج  ،  فرصنا في االستفادة منه، حتى ال يعود علينا بعد انجالء غمة كورونا بآثار صحية ونفسية واجتماعية وخيمة

جميعا  أن ُندخل هذا    ، لذا وجب عليناألجل غير مسمىمؤسساتهم العلمية والتعليمية  لمعالجة في هذه المرحلة، ما يتعلق بأبنائنا الذين أغلقت  
التربو  العملية  في  العلمي  والمسار  التجربة  هذه  بحداثة  إقرارنا  مع  العملية  حياتنا  مجاالت  كافة  في  الحديث  اإللكتروني  العلمي  ية النموذج 

ة في معظم بلدان  وذلك ألهمية هذه التحول المفاجئ في وقت تنتشر فيه جائحة عالميوالتعليمية بشكل خاص والمجاالت االخرى بوجٍه عام،  
.  دول العالم سياسة المسافات االجتماعية، مما اضطر الجميع لالنتقال لتقنيات العمل والتعلم عن بعد  معظمالعالم، وللسيطرة عليها اعتمدت  
ليمي نسلط  في هذا البحث الضوء على كون التعليم اإللكتروني هو محور أساسي لصياغة الحاضر التع  وبناء  على ما تقدم ذكره سوف

وتشكيل معالمه المستقبلية، لبناء وتأسيس مجتمع متطور يواكب تداعيات عصر المعرفة، والتي أصبحت تفرض على األنظمة التعليمية  
 . التركيز على كيفية التعلم وكذا التفكير في آليات التعلم الحديثة-الجامعية بوجه الخصوص-
 على مقدمة ومبحثين وخاتمة واستنتاجات وتوصيات.  سيشتمل هذا البحثولهذا  

 ( خصائصه-انواعه   -أهدافه –فوائده  -أهميته -مفهومه)التعليم اإللكتروني أما المبحث االول فسيكون الكالم فيه عن:   
 المعالجة وعوامل النجاحالتحديات والمعوقات التي تواجه التعليم اإللكتروني وطرق  :وأما المبحث الثاني سنتكلم فيه عن

 . ومن ثم الخاتمة ثم التوصيات
والمعل الُمتلقي  لدى  والوعي  االهتمام  زيادة  في  ُيساهم  وأن  الكريم  لوجهه  خالصا   والجهد  العمل  هذا  يجعل  أن  وتعالى  سبحانه  هللا  م  وأسأل 

المتقدمة خدمة لبلدنا العزيز وشعبنا المبارك وأن  بضرورة مواصلة ومواكبة التطور العلمي الحاصل في العالم وان نكون في مصاّف الدول  
 نقدم أفضل ما يمكن تقديمه من نتاجات علمية كوادر مثابرة بمختلف التخصصات خدمة للصالح العام والبشرية جمعاء.

 التعليم اإللكرتوني املبحث األول
 أنواعه -خصائصه-فوائده  -أهميته -مفهومه
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 وني وأهميته وفوائدهاملطلب األول مفهوم التعليم اإللكرت

في ضوء  األطر النظرية والممارسات العملية   -التعليم عن بعد  -وقد تبلور مفهومهيعد التعليم اإللكتروني من أهم أساليب التعليم الحديثة،     
التعليم،   من  النمط  بهذا  اهتمت  التعلـيم   التي  أسـاليب  جعلـت  للمعلومـات  كبيـر  تزايـد  مـن  عنهـا  نتج  وما   ، االتصاالت  وثورة  المعرفة  فثورة 

لتقنيـة واالقتصـادية واالجتماعيـة والتربوية، لذا فان التعليم اإللكتروني  يساعد في حل مشكلة  التقليـدي عـاجزة عـن مواكبة التغيـرات العلميـة وا
م فـي رفـع نسـبة االنفجار المعرفي، واإلقبال المتزايد علي التعليم، والـتمكن مـن تـدريب وتعلـيم العـاملين وتـأهيلهم دون تـرك أعمـالهم، ممـا يسـه

عل والقضـاء  لألفراد  المتعلمـين،  متاحا   أصبح  فقـد  واألفـراد،  المصـادر  مـن  لكال  للوصول  الواسعة  القدرة  اإللكتروني  التعليم  ويحمل  األمية،  ي 
 .وللعديد من الفرص التعليمية

 منهـا:  ، أذكرتعريفاتال العديد منومـن هنا يمكن تعريف التعلم االلكتروني، والذي وردت له 
تفـاعلي   -1 نظـام  المقررات أنـه  بناء  تسـتهدف  متكاملـة  رقميـة  الكترونيـة  بيئـة  علـى  ويعتمـد  للطلـب،  وفقـا  للمـتعلم  ويقـدم  بعـد،  عـن  للتعلـيم 

كـــــس هـــــذا ويع   يمهـــــا.وتوصـيلها بواسـطة الشـبكات االلكترونيـة، واإلرشـاد والتوجيـه، وتنظـيم االختبـارات أو إدارة المصـــــادر والعمليـــــات أو تقو 
ال وبنــاء  التعليمــي  االتصــال  عمليــات  فــي  تــؤثر  والتــي  اإللكتروني  بالتعليــــــم  الخاصـــــة  المحـــــددات  التعلــيم، التعريـــــف  واســتراتيجيات  مقــررات، 

 (1) م وتبنيـه فـي الكثيـر من دول العالم حتى اآلن.والتقويم، ويرتبط بها أيضا العوامـل التـي سـاهمت وتسـهم فـي انتشـار هـذا النظـا
تعليم مفتوح    فلسفة تؤكد حق األفراد في الوصول إلى الفصول التعليمية المتاحة بمعنى انه  التعليم عن بعد بأنه تعليم جماهيري يقوم على -2

 من التعليم فهو يتناسب وطبيعة حاجات المجتمع وأفرادهمستوى أو نوع معين    لجميع الفئات ال يتقيد بوقت وفئة من المتعلمين وال يقتصر على
 .  (2) وطموحاتهم وتطوير مهنهم

صـو  -3 مـن  المتعـددة  وسـائطه  و  وشـبكاته  حاسـوب  مـن  الحديثـة  االتصـال  آليـات  باسـتخدام  للتعلـيم  طريقـة  هـو  اإللكتروني  التعلـيم  رة إن 
 . (3)سواء أكان ذلك عن بعد أم في الفصـل الدراسي الكترونية وكذلك بوابات األنترنيتوصـوت و رسـومات و آليات بحث و مكتبات 

الدراسـية، وهـو -4 القاعـات  ينتشـرون خـارج  للـذين  المعرفـة  الوسائل االلكترونية، إلتاحـة  على  تعتمد  التي  التعليمية  الوسائل  احد  احـد    وهو 
التعلـيم باسـتخدام آليــات االتصــال الحديثــة والحاســوب والشــبكات والوســائط المتعــددة، مــن اجــل أشـكال الدراسـة عـن بعـد، وهـو أيضـا طريقـة  

 .(4)لمتلقي بأسرع وقت واقل كلفةل إيصــال المعلومــات
 ومن هذه التعريفات اليت ُذِكرْت وغريها مما مل يذكر يتبني أنَّ:

هـو اإللكتروني  وصـورة، طريقـة    التعليم  صـوت  مـن  المتعـددة  ووسـائطه  وشـبكاته  حاسـب  مـن  الحديثـة  االتصـال  آليـات  باسـتخدام  للتعلـيم 
هـ المقصـود  المهـم  الدراسـي،  الفصل  في  أو  بعد  عن  كان  سواء  األنترنيت  بوابات  وكـذلك  إلكترونيـة،  ومكتبـات  بحـث،  وآليـات  و ورسـومات، 

ا في ايصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة، والدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراسة  اسـتخدام التقنيـة بجميع أنواعه
هـو    التعليم االفتراضي :و ،  مصدر المعلوماتالذي هو    اإللكترونية وفي كلتا الحالتين فإن المتعلم يتلقى المعلومات من مكان بعيد عن المعلم

 . ع بعيـدة ال يحدها مكان وال زمان بواسطة األنترنيت والتقنياتأن نـتعلم المفيـد مـن مواقـ
أنَّ التعليم اإللكتروني هو عبارة عن إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت واقل تكلفة وبصورة تمكن   وخالصة الكالم في هذه الفقرة هي:

يك المتعلمين،  وقد  أداء  تقييم  التعليمية وضبطها وقياس  العملية  إدارة  في من  االلكترونية  الوسائل  االستخدام بسيطا  كاستخدام هذه  ون هذا 
 عرض  ومناقشة المعلومات داخل القاعات، وقد يتعداه إلى ما يسمى بالفصول االفتراضية التي تتم فيها العملية التعليمية من خالل تغذيات

ك وعلى  بعد،  عن  بالتعليم  اصطالحا   يعرف  ما  وهو   ، وغيرها  والفيديو  ودور الشبكات  المعلم  دور  يلغي  ال  اإللكتروني  التعليم  فان  حال  ل 
 . (5) المؤسسة التعليمية ولكنه يعيد صياغة دور كل منهما

التربية تعني تعديل السلوك    ،المختلفة  التنمية ووسيلتها عبر العصور  أدوات  ماهوالتعليم بوجه خاص  التربية بوجه عام    مما الشك فيه أنَّ   
ما تبلغه المجتمعات    فالتربية من هذا المنطلق يعزى إليها  ،نها أن تنعكس ايجابيا  على حياة اإلنسانأش  واكتساب المعارف والتعليمات التي من

 .   والتعليم واقتصادية واجتماعية إنما يعود إلى التربيةتطورات علمية بل   ن كل ما نشهده اليوم منفإ  ،من تقدم ورقي
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الفرد   حاجات    والتعليميةما تلبي النظم التربوية    بمقدارو بمقدار ما تحققه من نمو المجتمع وأفراده ،    والتعليمية  وتقاس فاعلية النظم التربوية  
 .أهداف الفرد والمجتمع  والمجتمع الحقيقية بمقدار ما تسهم في تحقيق

معظم شرائح المجتمع وال تقتصر على    وتعليم  تربية  التعليم األكثر قدرة علىاإللكتروني شكٌل من أشكال  التعليم عن بعد أو التعليم  ُيعد ّ   -1
 .بحاجاتهم ت ذات الصلة الوثيقةالمجتمع واكتسابهم المعارف واالتجاهات والمهارا فئة أو فئات محددة من أفراد

خاصـة    جودو  -2 بصـورة  العـالي  والتعلـيم  عامـة  بصـورة  مجتمعنـا  يواجـه  في  تحـدي  واالنفجار    العالم   دخـولينحصر  المعلوماتية  عصر 
استثنائية جهود  بذل  منا  يتطلب  التحدي  وهذا  الهائل،  وتوظيفهمـا    المعرفي  واالتصـاالت  المعلومـات  تقنيـة  فـي  الهائـل  التطـور  هـذا  لمواكبـة 

 معات المتقدمة .الجامعات العالمية الرصينة وبين مجتمعنا والمجتو  مؤسساتنا التعليمية واالكاديمية لتجسـير الهـوة بـين
 . المجتمع وأفراده إلى ارتباطه بتلبية حاجات ه عد يستند في وجودالتعليم عن بُ   -3
ل جدا  في    المجتمعو حاجـة فرديـة أو إنسـانية تتعلـق بـالفرد    اإللكتروني صارالتعلـيم   -4 تطـوره ونمـوه  على حدٍّ سواء، إذ ُيساهم وبشكل فعَّ

ومــن المرتكــزات األساســية التــي تقــوم عليهــا    ،مـن معـايير قـوة المجتمـع، ورفاهيتــه وتماســكه  أساسـيا    عيـارا  وتحقيـق أهدافـه ، وأصـبح قاعـدة وم
 والتعليمي. عمليــات التطــور التربــوي 

قتصادية السيما وان التعليم عن بعد بكافة أشكالها الثقافية واالجتماعية واال  عد( مقترن ال محالة بالتنميةالتعليم اإللكتروني )التعليم عن بُ   -5
واألنترنيت واألقمار الصناعية في عملية نقل المعرفة    فازالتل  )التعليم اإللكتروني ( يتواكب مع تكنولوجيا العصر الحديث في التعليم كاستخدام

تيجة على إمكانية التوسع في هذا النوع يشجع بالن  مما  ،اعتماده على المصادر المطبوعة بالكتب والمجالت والبحوثعن  فضال   ،  والمعلومات
 . فئات المجتمعل من التعليم وتعميم فائدته لك

من خالله يمكن لنا التغلب على المشكالت التعليمية للطلبة  إْذ التعليم اإللكتروني يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية،  -6
 الجامعين في جميع المستويات. 

من    التعليم اإللكتروني يبَنى على مشاركة الفرد في نشاطات التعليم،  بذلك يكتسب مهارة كيفية التعلم واالتجاهات المناسبة لعملية التعلم   -7
 .(6) جهة، وعلى على تطوير ذاته كذات متعلمة من جهة ثانية

  التعليم العالي يجسد نقلة نوعية في معرفة المتعلم في جوانبها الشخصية وتلبية لحاجاته العصرية، وألن التعليم العالي يجسد قمة الهرم   إنَّ     
لحياة أفضل حاضرا وتكوين مهني مستقبال ، ومن اجل   المكتسبات الضرورية  الخبرات و  لتزويده بكافة  المجتمعات، فهو يسعى  لكل  للتعليم 

توظيفها  الوصول   على  والعمل  كتقنية  التكنولوجيا  ادخال  أو  للمتعلمين،  الخبرات  بعض  تقديم  و  والتلقين  باإللقاء  ذلك  يتأتى  ال  الرسالة  لهذه 
. لتطوير العملية التعلمية و تقديم التعليم األنسب لكل طالب خصوصا  وأن معيار التقدم لألمم يقاس بمستوى مواردها البشرية

تماشيا   -1 التعليمية  أهدافها  المعرفة:   تجديد  العلمية   وعصر  لألفكار  )الجامعة( تجسد فضاء معرفيا   المؤسسة االكاديمية  أن  من منطلق 
يات المطروحة اليوم أمام المجتمعات هي تحديات معرفية بالدرجة األولى، فهي مطالبة أكثر بإعادة النظر في  بمختلف اتجاهاتها، وألن التحد

 تكوينها وفلسفتها لتتمكن من المساهمة الفعالة في اإلنتاج والتسيير والوصول للتنمية الشاملة للمجتمع.
من خالل ادراج  تخصصات جديدة تساير التطورات العلمية العالمية و التي تحدث في    تحديث البيئة الفكرية والمعرفية في الجامعة:  -2

 مجال العلم والتكنولوجيا في مختلف أوجه الحياة، وبما يتماشى مع إمكانياتها ومتطلباتها من تلك التخصصات. 
االبتكاري: -3 آليات    التعليم  باستخدام  للتعليم  طريقة  هو  اإللكتروني  التعليم  أن  ضوء  فرصة    في  تتيح  بدورها  فهي  الحديثة  االتصال 

 للمتعلمين للتعامل بشكل مبدع وخالق مع المواقف التعليمية من حيث تقديم حلول مبتكرة واقتراحات..
ذلك من خالل االهتمام بتوظيف كل المستحدثات التكنولوجية بالصورة الكمية   جعل التكنولوجيا جزء من منظومتها التعليمية التعلمية: -4

نُ والكي من  واالستفادة  المعلومات  عالم  إلى  الجامعة  لدخول  ومناسبة  فعالة  أداة  توفر  التعليم  تكنولوجيا  والن  كالجامعات فية  المتطورة  ظمها 
 ة.االلكترونية و الجامعات االفتراضي
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التعلمية:  -5 للجودة  في    مدخل  الجودة  بها  تنادي  التي  األساسية  الركائز  أحد  هو  العالي  التعليم  ميدان  في  الحديثة  التكنولوجيا  فإدخال 
التعليم والتي تصف بنها ” جملة من المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوفر في جميع عناصر العملية التعليمية، سواء منها ما يتعلق 

حتياجات المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتهم وتحقيق تلك المعايير من خالل  ات والتي تلبي  بالمدخالت أو العمليات أو المخرجا
 .(7) االستخدام الفعال لجميع العناصر المادية 

 الجميع للحصول على فرصتهم في التعليم اذ يصف هذا النوع من التعليم.فهو يجعل الباب مفتوحا  أمام  -1
 بأنه ال يضع شروطا  للتعليم .  -2
 قلة التكلفة المالية .  -3
زيادة إمكانية اتصال الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة وأساتذتهم والجامعة وذلك من خالل ما يوفره هذا التعليم من سهولة االتصال وفي   -4

كم عديدة  في  اتجاهات  والمشاركة  نظرهم  وجهات  طرح  في  الطلبة  مساهمة  يدعم  شانه  من  وهذا  وغيرها  اإللكتروني  والبريد  النقاش  جالس 
 .النقاش 

 توفر المناهج على مدار الساعة . -5
كما هو    يحقق ما يعرف بالتعليم الذاتي أي اعتماد المتعلم على نفسه وهذا يجعل من الطالب باحثا  عن المعلومة وليس مجرد متلقي لها -6

ملقاة  حالي التعليم التقليدي، كما إن عدم االلتزام في الحضور للطالب والمعلم يوفر الزمن لكليهما كما ان ذلك يقلل من األعباء اإلدارية ال
 على المعلم مثل استالم الواجبات وغيرها.  

إمك -7 من  تحد  التي  العوائق  من  الكثير  على  التغلب  على  قادرا   اإللكتروني  التعليم  )االنتظام إن  مثل  التقليدي  بالتعليم  االلتحاق  انية 
 . (8)الشهادات( المكان، ظروف العمل، متطلبات القبول، العمر، نظم التقديم، ،التوقيت،

 أهداف التعليم اإللكرتوني وأنواعه وأهم مزاياه و خصائصه  املطلب الثاني

 : منها اإللكتروني إلــى تحقيــق العديـــد مــن األهــداف، علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، اذكريهــدف التعلــيم 
من يهدف التعليم اإللكتروني إلى دعم العملية التعليمية الجامعية بالتكنولوجيا التفاعلية بأفضل األساليب التي تساعد في مواجهة العديد    -1

  التحديات التي تواجهه النظام التقليدي، مثل ازدحام قاعات التدريس، ونقص اإلمكانيات، واألماكن، وعدم القدرة على توفير جو يساعد على
 إلبداع، وعدم القدرة على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. ا

 .إدخال تقنية المعلومات كوسيلة لتعزيز قدره الطالب على التعلم إلى أقصى حدود طاقاته -2
 تقديم الخدمات التعليمية لمن فاتتهم فرص التعليم .  -3
 بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة والتنوع في مصادر المعلومات والخبرة. ايجاد     -4
 . زيادة فاعلية المدرسين وزيادة عدد طالب الشعب الدراسية -5
 المناهج .تقديم الحقيبة التعليمية بصورتها اإللكترونية للمدرس والطالب معا  وسهولة تحديثها مركزيا  من قبل إدارة تطوير  -6
ب يوفر التعليم اإللكتروني للمرأة )السيما في العالم العربي ( فرصة كبيرة إلتمام تعليمها وال سـيما التعليم الجامعي فتتغلب على مصاع -7

 الخروج من البيت واالنتظام فـي صـفوف الجامعيـة أي ان هذا التعليم هيئ مرونة التعليم مكانيا  وزمانيا . 
 ين المجتمع المحلي والجامعة وبين الجامعة والبيئة الخارجية.تعزيز العالقة ب     -8
 نشر التقنية في المجتمع و إعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر . -9

 تنمية مهارات الطلبة.  -10
 .يعدُّ التعليم اإللكتروني أحد النظم التعليميـة المضـافة، ويقـوم بنـاؤه علـى الفكـر المنظـومي فـي تحديد عناصره والعالقات بها -11
 تطوير دور المدرس في العملية التعليمية بحيث يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة والمتالحقة.      -12
 .ت عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفرديةتقديم التعليم الذي يناسب فئا -13
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إلى االتصا     -14 المؤسسـة والمتعلم وال يحتاج  بـين  المسـافات  التعلـيم عـن بعـد حيـث تسـاعد  التعلـيم نوعـان مـن  النـوع مـن  ل  يقـدم هـذا 
 .المواجهى بين أطراف عملية التعليم لتحقيق األهداف

ر التفاعليــة والمرونــة التــي يحققهــا تصــميم المقــررات لتســليمه ونشرها على الشبكة بجانب تلبيه حاجات يعتمــد نجــاح النظــام علــى قــد  -15
 .المتعلم في االتصال والتعامل مع المعلم

ذ إن هذا النوع من التعليم ) إ  ،إن هـذا النـوع مـن التعلـيم يقـدم للطلبـة مـن المعلومـات والمعـارف الكثيـر مقارنـة بوسـائل التعلـيم التقليدي -16
ن هـذا النـوع إ عـن كـل مـا تقـدم فـ  وفضال    ،عن إمكانية تبادل الخبرات التربوية  فضال  ( يوفر مصادر متعـددة ومتباينـة للمعلومـات  اإللكتروني  

 ى. مـن التعلـيم يراعي بشكل كبير ظروف المعلمين والمتعلمين  المتباينة من شخص آلخر ومن فئة الى أخر 
 اإلسهام في تعليم الكبار ومحو األمية . -17

وهو أكثر تفاعلية من قواعد البيانات المعرفية حيث يقـدم هـذا النـوع مـن الـدعم أجوبـة فوريـة   التعليم اإللكتروني المتزامن )المباَشر(:  ❖
سته في الوقت نفس، بمعنى: أنَّ علـى تســـاؤالت الطـــالب واستفســـاراتهم، ومـــن مميزاتـــه ايضـــا، الحصـــول علـــى التغذيـــة الراجعـــة المباشـــرة لدرا

النوع يتبادالن   هذا  بينهم، كأن  المباشر  التفاعل  تتوافر عملية  الوقت حتى  في نفس  المتعلمين والمدرس  إلى وجود  الذي يحتاج  التعليم  من 
 ( أو تلقي الدروس من خالل الصفوف االفتراضية.  Chattingالحوار من خالل محادثة )

المباَشر(:  ❖ غير  المتزامن)  غير  اإللكتروني  دراسـي    التعليم  برنـامج  وفـق  حصـص  أو  دورات  علــى  المــتعلم  فيــه  يحصــل  النوع  وهذا 
وجود المدرس والمتعلم في نفس    أهميةمخطـط، يحـدد فيـه الوقـت والمكـان الـذي يتناسـب مـع ظروفـه بمعنى: أنَّ هذا النوع يتميز بخاصية عدم  

ال المحتوى  مع  التفاعل  يستطيع  فالمتعلم  التعلم،  البريــــد وقت  مثــــل  اإللكتروني  الــــتعلم  أســــاليب  بعــــض  توظيــــف  طريــــق  عـن  تعليمي، 
دف إليها الدرس كأن يرسل اإللكتروني وأشــــرطة الفيــــديو وغيرها، ويعتمــد علــى الوقــت الــذي يقضــيه المــتعلم للوصــول الــى المهــارات التــي يه

يستفسر فيها عن شيء ما، ثم يجيب عليه المدرس في وقت الحق، ومن مميزاته أيضا  ان المتعلم يتعلم حسب الوقت    رسالة إلى المدرس
 .المتاح لـه وقدراته، مع إمكانية اعادة مادة التعلم ودراستها والرجوع إليها في أي وقت

م مادة معينه وقد تتضمن هذه الوسائل مزيجا  من اإللقاء وهو التعليم الذي يستخدم فيه وسائل اتصال متصلة معا  لتعل  التعليم المدمج: ❖
 المباشر في قاعة المحاضرات والتواصل عبر األنترنيت والتعلم الذاتي.

التعليم   التي يمتاز ويتسم بها  المعاصرين األفاضل مجموعة من الخصائص والمميزات والسمات  العلماء  اإللكتروني  لقد ذكر مجموعة من 
وجبها يفترق عن التعليم التقليدي، ومن أهم هذه  مهذا النوع من التعليم جملة من الخصائص التي يختص بها والتي ب  امتالكفضال  عمَّا كون  

 والخصائص يمكن إجمالها باآلتي: المميزات 
يتغلب على مشكلة األعداد المتزايدة من المتعلمين مع ضيق القاعات وقلة اإلمكانيات المتاحة، بقدرته على أن  التعليم اإللكتروني    يمتاز -1

 خاصة في الكليات والتخصصات النظرية.
خاللها مدى تفوقه، وتوفر له عملية التقويم البنائي والتقويم   يعرف من  ،على تغذية ذاتيه مستمرة خالل عملية التعلمفيه  يحصل الطالب   -2

 الختامي.
يزيد من إمكانية التواصل لتبادل اآلراء والخبرات ووجهات النظر بين الطالب ومعلميهم وبين الطالب بعضهم البعض، وبأعداد كبيرة   -3

 مثل البريد اإللكتروني وغرف المناقشات والفيديو التفاعلي. 
التعلم   -4 واللون  يساعد  الجنس  إلى  النظر  دون  والموظفين  والعمال  والنساء  المجتمع،  فئات  لمختلف  التعليم  فرص  إتاحة  في  اإللكتروني 

يوفر التعليم في  ، كذلك  ويمكن كذلك أن يلتحق به بعض الفئات التي لم تستطع مواصلة تعليمها ألسباب اجتماعية او سياسية أو اقتصادية
 قدرته المتعلم على التحصيل واالستيعاب. أي وقت وفي أي مكان وفقا  لم

 .فالمعرفـة هـي قاعـدة االسـتثمار فـي االنسـان وتنميـة مهاراتـه ممـا يعود بأفضل النتائج  –نمـو الطلـب علـى المعرفـة  -5
 .معيار محدد سهولة تقييم الطالب بتوفير أدوات التقويم الفوري وذلك بإعطاء المعلـم طرقـا متنوعـة لتصـنيف الطالب في ضوء- -6
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7- ( درس  كــل  فـــي  كبيــر  وقــت  منـــه  تأخــذ  التـــي  للمعلــم  بالنســبة  اإلداريـــة  األعبــاء  البريد   استالمتقليــل  باستخدام  وتصحيحها  الواجبات 
 .(اإللكتروني

 .مـــن الطـــالب ذات مستويات متساوية أو متوافقة تحقيـــق االتصـــال التفـــاعلي بـــين الطـــالب ممـــا يحقـــق التوافـــق بـــين فئـــات -8
يصبح أكثر فائدة للطـالب الـذين تتعـارض سـاعات عملهـم مـع الجـدول الزمنـي للمعلـم أو عنـد وجود استفسار ملح في أي وقت ال يحتمل  10

رى أن التعليم اإللكتروني يتميز بانه يجري في الوقت المناسب، وللشخص المناسب، والمكان المناسب، وبالشكل والمحتوى  لذلك ن  -،  التأجيل
 .(11)المناسبين، وبالسرعة المناسبة

 نوع من التعليم والتعلم يحتاج الي اعداد مسبق متسم بالدقة لتحديد عناصر التفاعل التعليمي ومصادر التعلم وسبل الحصول عليها .هو  -1
هو   -2 والكذلك  متعددة  مستحدثات  مع  للتعامل  يحتاج  التعلم  من  من    ى نوع  التعليمية  بالخبرات  المرور  قبل  جيد  بشكل  عليها  التدريب 

 خاللها.
مؤثرات صوتية ، رسومــات خطيــة بكافة أنماطها ، صــور متحركــة،   متعـدد الوسـائط ) نصـوص مكتوبـة أو منطوقـة،  رقمي  تقديم محتـوى  -3

 صــور ثابتــة، لقطــات فيديــو. 
المحتوى   -4 هذا  تقديم  وشبكاته  التعليمي يتم  الكمبيوتر  على  المعتمدة  الوسائط  خالل  من  مع  للمتعلم  مع  ،  الوسائط  هذه  بعضها   تكامل 

 .البعض لتحقيق أهداف تعليمية محددة
 .نوع من التعلم يحتاج إلمكانيات تقنية خاصة البد من توافرها في بيئة التعلمهو  -5
ة بعملية إدارة يدار هـذا التعـلم إلكترونيــا ، حيـث توفـر الوسـائط المعتمـدة على الكمبيوتـر وشبكاته عددا  مـن الخدمات أو المهـام ذات العـالق -6

 التعليم والتعلم . 
م )تفاعـل المتعلـم مـع المعـلم، مع  التفاعلية فى عملية التعلي  ، فضال  عن تحقيقه  التعليم    في يحقق الفردية  ، و أقل كلفة  اإللكتروني  التعلم   -7

 مكان دون حواجز   أيأى وقت ومن  فيإمكانية الوصول إليه مع  ، المحتـوى، مع الـزمـالء، مع المؤسسة التعليمية ، مع البرامج والتطبيقات (
ـالب ، فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية ، ومنهم  ســهولة التعــديل والتغييــر فــي طــرق التــدريس المســتخدمة بالطريقــة التــي تناســب الطـ -8

 من تناسـبه الطريقـة المسـموعة أو المقـروءة ، وبعضـهم تناسبهم الطريقة العملية.
 .المرونة : سرعة و سهولة تحديث وتعديل المحتوى التعليمي دون تكاليف إضافية باهظة-  -9

 .وتصحيح األخطاءالتقييم الفوري والسريع والتعرف على النتائج  -10
 مكان دون حواجز .  أيوقت ومن  أي  فيإمكانية الوصول إليه  -11
 .”white boardتوفير جميع وسائل التفاعل الحى بين الطالب والمدرس امكانية تفاعل الطلبة والمدرس على السبورة االلكترونية “ -12
غرف تفاعلية بالصوت والصورة من أجل عمل التجارب    فيمساعدة المدرس على تقسيم الطلبة الحضور إلى مجموعات عمل صغيرة    -13

  في من مجموعات العمل ومشاركة جميع الطلبة   أي” وفي نفس الحصة وتمكين المدرس من النقاش مع  hands – on – labsفى الحال ”  
 تحليل نتائج أحد مجموعات العمل . 

يمكن للمدرس عمل جولة  و     ،  تفاعل الطلبة معه ومع محتوى المادة التعليمية والتربوية  ىيستطلع من خالله المدرس مد  وفوري سريع    -14
تمكين المدرس من استخدام العديد من وسائل التعليمية التفاعلية المختلفة مثل مع    ،أحد مواقع االنترانت أو األنترنيت التعليمية    فيللطلبة  
 .” application sharingة التطبيقات “مشارك

 تغييـر دور المعلـم , باعتبـاره ناقـل للمعرفـة والمصـدر الوحيـد للمعلومـات وتحويلـه إلـى دور الموجه والمشرف على التعلم.  -15
 بطــرق وأشــكال مختلفةإتقــان مــادة الــتعلم حيــث أن المــتعلم يســتطيع مراجعــة المــادة أكثــر مــن مــرة    -16
يستخدمه، الذى    الشخصيالمتصل بالحاسب    الميكروفون تفاعل الطالب مع المدرس بالنقاش حيث يمكن للطالب التحدث من خالل    -17
 تعرض على الهواء. والتيسريع لمدا تجاوب وتفاعل الطالب مع نقاط الدرس المختلفة  عاستطالتمكين المدرس من عمل   مع

 لتحديات واملعوقات اليت تواجه التعليم اإللكرتوني وطرق املعاجلة وعوامل النجاحا املبحث الثاني
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يعد التعليم اإللكتروني من أهم أساليب التعليم الحديثة، فهو يساعد في حل مشكلة االنفجار المعرفي، واإلقبال المتزايد على التعليم، 
وتوسيع فرص القبول في التعليم، والتمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيلهم دون ترك أعمالهم، وتعليم ربات البيوت، مما يسهم في رفع  

لألفراد    ا  من المصادر واألفراد، فقد أصبح متاح  ويحمل التعليم اإللكتروني القدرة الواسعة للوصول لكلٍ   األميينلمتعلمين، والقضاء على  نسبة ا
التعليمية. الفرص  العالم، وللسيطرة عليها  و   العديد من  بلدان  المفاجئ في وقت تنتشر فيه جائحة عالمية في معظم  التحول  مع أهمية هذه 

التحول    جلّ   اعتمدت هذا  أن  إال  بعد،  عن  والتعلم  العمل  لتقنيات  لالنتقال  الجميع  اضطر  مما  االجتماعية،  المسافات  سياسة  العالم  دول 
َمْن تحديات ومشكالت كثيرة، قد تصيب  ظهور  لأدَّى ذلك    ، بحيث  الطلبة عليه الَمْعنييَّن من التدريسيين و المفاجئ لنظام تعليمي لم يتم تدريب  

ه التعليميشملهم  من  النوع  النفسية    ذا  صحتنا  على  النفسية  الضغوط  من  للمزيد  يؤدي  مما  الفشل..  من  والخوف  والتوتر  والقلق  باإلحباط 
ولهذا فالبدَّ لنا من بيان أهم هذه التحديات والمشاكل والمعوقات واقتراح جملة من الحلول لتجاوزها ومن ثمَّ الُمضي في الشروع  المنهكة أصال .

اتباع العلمي    في  التقدم  وُمسايرة  ولمواكبة  والمعلم  للمتعلم  أفضل  هو  ما  لتقديم  اإللكتروني  التعليم  حقل  في  للعمل  والتألق  االبداع  طرق 
التكنلوجي المتسارع والحاصل في االوساط الدولية واالقليمية والمحلية.

 واملعوقات اليت تواجههمتطلبات التعليم اإللكرتوني وأهم التحديات  املطلب األول
لـم يع  المعلوم  مـن  العمليـة التربويـة والتعليمية على مختلف المستويات واألصعدة، إذ  التـي تعتمـد عليهـا  أبـرز القنـوات  ـد  أن التعلـيم يعـد مـن 

بط بالمجتمع وتطـوره ونمـوه وتحقيـق أهدافـه ، وأصـبح  ينظـر إلـى التعلـيم بوصـفه حاجـة فرديـة أو إنسـانية تتعلـق بـالفرد نفسـه فقـط، بـل أصـبح يـرت
ومعيـارا  أساسـيا  مـن معـايير قـوة المجتمـع    ومــن المرتكــزات األساســية التــي تقــوم عليهــا عمليــات التطــور التربــوي   ،ورفاهيتــه وتماســكه قاعـدة  

والتعليم نشاط تواصلي يهدف إلـى إثـارة دافعيـة المـتعلم لتسـهيل تعلمـه ، ويتضـمن مجموعـة من النشاطات والقرارات التي والتعليمي والتعلُّمي،  
تفاعـل معهـا الطلبـة مـن اجـل تحقيــق األهــداف المنشــودة ، والتعلــيم الجيــد هــو الــذي يقــوم علــى تعــديل يتخذها المعلم في مواقف التعلـيم التـي ي

الـوظيفي "بـالتعليم  نسـميه  مـا  فـي حياتـه وهـو  الطيب  األثر  له  المتعلم منه بحيث يكون  اســتفادة  فإن .(13) "الســلوك، وعلــى  ذكره  تقدم  ومع ما 
على الرغم من المزايا ، فعموم  العــالم العربــي يواجــه عــدة تحــديات منها  اقتصــادية، تكنولوجيـة و مجتمعيـة، وغير ذلكفي  ـيم اإللكتروني  التعلـ

التعلـيم اإللكتروني   المتعددة التـي بـرزت للتعلـيم اإللكتروني، إال أن المؤسسـات التعليميـة ال زالت تواجه الكثير من التحديات مـن أجـل تحقيـق
 ي: ه بشكل عامفـي القطاعـات المختلفـة ، وأن أبرز عوائق تطبيق التعليم اإللكتروني 

 كثافة المنـاهج الدراسـية وعـدم توافقهـا مـع التطـور السـريع للبـرامج. ❖
 عـدم تـوفر البنـى التحتيـة.  ❖
 كـذلك تـدني جاهزيـة شـبكة االتصـال السـريع.  ❖
 فـي الصـف الواحـد . وكثرة الطالب ❖
 وضـعف التـدريب والتأهيـل. ❖

ثم  ولذلك كله علينا اآلن أوال  أن نبين ماهي أهم متطلبات التعليم اإللكتروني الواجب توافرها الستمرار عملية التعليم إلكترونيا ، ومن      
 المعالجة. نذكر التحديات والمعوقات مقابل هذه المتطلبات ومن ثم ايجاد وسائل 

  أوال : أهم متطلبات التعليم االلكتروني:
والمقررات المحوسبة المطلوب   التعليم اإللكتروني، األدوات والتجهيزات والبيئة التعليمية والالزمة الستخدامها في بالمتطلبات هي تلكويقصد    

 فرها في التعليم اإللكتروني، ودور المدرس في التعليم اإللكتروني.اتو 
 يتطلب التعليم اإللكتروني توافر جملة من المتطلبات المادية وغير المادية من أهمها : لذلك و 
وشبكة لالتصال عبر األنترنيت والفضائيات    اإللكترونيةتوفير اإلمكانات الماديـة والمتمثلـة بـأجهزة الحاسـوب وملحقاتهـا و أجهـزة العـرض   -1

 ومكتبة الكترونية وقاعات و أثاث مناسبة 
اإللكتروني، و   دارة المحتوى وإ   ،      (Management Learning System )يـات التعليميـة و التـي تـوفر تطبيقـات إلدارة الـتعلمالبرمج -2

 (    ( Operation Management and Controlأنظمـة الـتحكم و السـيطرة و المتابعـة للشـبكة 
حـد   -3 علـى  والطالـب  الجـامعي  األسـتاذ  البرمجيات تـدريب  وعلى  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيـا  مـع  التعامـل  مهـارات  علـى  السـواء 

  .التعليمية
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 .توفير الكوادر الفنيـة المتخصصـة بتشـغيل وصـيانة األجهـزة المتعلقـة بتكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومات والتدريب عليها -4
هذا   -5 في  المتقدمة  والجامعات  الدول  تجـارب  مـن  االسـتفادة  خـالل  مـن  اإللكتروني  التعلـيم  لتطبيـق  مدروسـة  ومنهجيـة  تخطـيط  وجـود 

 .(14)المجال
دور المدرس ) المعلم( في هذا المجال والذي ُيعد من متطلبات التعليم االلكتروني، ويمكن بيان هذا الدور على وفق   ويظهر لنا  االن   

 اآلتي:
  ، والطالب هو محور العملية التعليمية، وبذلك أخذت العالقة بين الطالب والمدرس صورة جديده لها  المدرس هو القائد والمشرف والموجه، ❖

ة التقليدية، حيث كان المدرس هو المحور الرئيسي للعملية التعليمية، ولذلك وجب علينا تغيير التصور التقليدي بناء   فهي تختلف عن الطريق
 على الصورة الجديدة.

التقليدية يشبه دور المحاضر، المدرب، والموجه فإن األدوار التي يجب أن يقوم بها المدرس في   ❖ النظم التعليمية  إذا كان المدرس في 
حيث االعتماد ينتقل من المدرس إلى المتعلم الذي يتحمل مسؤولية تعلمه ذاتيا ، ويصبح المدرس في ظل هذا  ،  م اإللكتروني هي ذاتهاالتعلي

 .(15)أو مشرفا   ،او موجها  للتعلم ،أو مدربا   ،النظام مرشدا  
دور هام للغاية لكونه أحد أركان العملية التعليمية، وهو مفتاح المعرفة والعلوم    :الدور الذي يضطلع به المدرس في التعليم بشكل عامف    

الفعالة، يستطيع أن يخرج طالبا  متفوقين ومبدعين، و  التدريس  العلمية والتربوية، وأساليب  الخبرات  للطالب، وبقدر ما يملك من  في  بالنسبة 
  االستغناء هذا بخالف ما يظنه البعض من أن التعليم اإللكتروني سيؤدي في النهاية إلى  التعليم اإللكتروني تزداد أهمية المدرس ويعظم دوره، و 

 عن المدرس.

ائل الذي تعج  إلى إعادة صياغة فكرية يقتنع من خاللها بأن طرق التدريس التقليدية يجب أن تتغير لتكون متناسبة مع الكم المعرفي اله   -1
 .به كافة مجاالت الحياة

 عول عليهم المجتمع واألمة فيصنع األمجاد ويحقق الريادة.أن يقتنع بأنه لن يصنع وحيدا  رجال المستقبل الذين يُ  يجب   -2
تى يتمكن من نقل هذا  ال بد له من تعلم األساليب الحديثة في التدريس واالستراتيجيات الفعالة والتعمق في فهم فلسفته أو إتقان تطبيقها، ح -3

 .(16)الفكر إلى طالبه فيمارسونه من خالل أدوات التعليم اإللكتروني
 للطالب، بل يشمل جانبين آخرين وهما:   المعلومة نحتاج إلى التغيير الذي ال يقتصر فقط على طريقة توصيل  بأننا وهنا ال بد من القول : 
 .المادة المطروحة في المنهاج  •
 ومالئمة الوسيلة المستخدمة في التعليم.  •
بغض النظر عن مضمونها ومستواها وأهميتها، بل أن أساس النجاح للتعليم هو المنهاج ومن ثم ،  طرح المادة التعليمية إلكترونيا  فقط  ال يكفيف

 .تأتي الطريقة، هل هي تقليدية أو الكترونية
التعليم والوسيلة المستخدمة إن كانت ناجحة أم ال،  وهنا يأتي دور المدرس كمشرف على التعليم فهو    ويجتهد إليجاد    يطلع على أسلوب 

المناسب الدرس  ،البديل  لعرض  المتاحة  التكنولوجية  الوسائل  استعمال  على  يعمل  للتعليم   ،ثم  التعليمي  العائد  يحقق  أن  أجل  من  وذلك 
 .(17)اإللكتروني على المتعلمين والمدرسين

تحديَّات رئيسة   ثالثة أذكر  وهنا س  وتعيـق انتشـاره بسـرعة،    تؤثر على استمرارهقـد    مصـاعبتحديات ومعوقات و التعلـيم اإللكتروني يواجـه    إنَّ 
 تواجه عملية االنخراط في أجواء التعليم اإللكتروني ، ومن ثم اذكر بعضا  من عوائقه على وجه االجمال، فأقول: 

ال بد من أن نعترف أننا لسنا مستعدين للتعامل الفعال مع هذا التحول في نمط التعليم، وبالتالي تكمن أولى التحديات التي نواجهها في   
أن  غياب الوعي الكامل أو الجزئي عن ماهية التعليم االلكتروني، وفي أحيان أخرى هناك فهم مغلوط لهذا النمط من التعليم، وبالتالي ال بد  

التعليمي  نب والوسط  عموما ،  المجتمعي  الوسط  في  ميدانيين  وكمسؤولين  الحديثة  التقنيات  علوم  في  وكمتخصصين  مسؤولة  ادارية  ككوادر  دأ 
خصوصا ، ومعلمين في تثقيف أنفسنا بأنفسنا عن ماهية التعليم اإللكتروني وعناصر النجاح التي سوف نحتاجها في المرحلة القادمة. 
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أو  لقد اختلفت ردود الفعل الخاصة بمطالبات التحول للتعليم اإللكتروني من دولة إلى أخرى، ومن جهة  
. الخطط الموضوعة من قبل تلك الجهات لتحويل التعليم للفضاء اإللكترونيتعليمية ألخرى، وهناك عدة عوامل رئيسية في مؤسسة 

أكبر     يعتبر هذا من  وقد 
المؤسسات التعليمية  التحديات، ألنه من غير المنطقي توقع أن األبناء سوف يتقبلون بسهولة فكرة "البقاء في المنزل" في بيوتهم، فقد كانت  

من قبل    –العنيفة    –ة  في النهاية متنفس للتعرف على األقران وقضاء الوقت الممتع معهم، وبالتالي ال بد من توقع المقاوم  بشتى مستوياتها
لهذا التحول.  الطلبة األبناء

هنـاك تـرابط مباشـر بـين انتشـار وقـوة وسـائل االتصال بشبكة األنترنيت والمحتـوى اإللكتروني بشـكل   ضـعف بنيـة تكنولوجيـا المعلومـات: -1
المتقدمـة عـام ، لـذلك نالحـظ ضـعف انتشـار تقنيـات االتصال السريع و قلتها وعدم كفاءتها بالمقارنة بالوسائل وحلول االتصال بالدول الغربية  

فــي نشــر وزيــادة المحتـوى اإللكتروني باللغــة العربيــة ويــؤدي إلــى ضــعف انتشار الكثير من التطبيقات التي تزيد من    وهـذا يلعــب دور ســلبي
 .حجم المحتوى العربي المخصص التعليم اإللكتروني 

للتطـوير، وإجراءات إدارية روت  :عقبـات إدارية -2 التطوير وال تتيح تتمثـل أحيانـا بقيـادات جامعيـة غيـر متحمسـة  ينية ولوائح جامدة تعيق 
 .المرونة في العمل، ومشكلة االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تعد عقبة أساسية أمام تطبيق التعليم االلكتروني

التعويضــــية -3 والحــــوافز  ال  :األنظمــــة  علــــى  الطــــالب  وتشــــجع  تحفــــز  التــــي  المتطلبــــات  التعلــيم  مــــن  الزال  حيــث   . اإللكتروني  تعلــــيم 
بشــكل واضــح كمــا أن   اإللكتروني في المؤسسات األكاديمية يعــاني مــن عــدم وضــوح فــي األنظمــة والطــرق واألســاليب التــي يــتم فيهــا التعلــيم

 .إحدى العقبات التي تعوق فعالية التعليم اإللكتروني عــدم البــّت فــي قضــية الحــوافز التشجيعية لبيئة التعليم هي
ممـا يضـع عقبـات أمـام اإلقبـال علـى التعلـيم اإللكتروني   :ضـعف إجـادة اللغـة االنكليزيـة لمعظـم الطلبـة ونسـبة كبيـرة مـن التدريسـيين -4

 .حيـث إن معظـم البرمجيـات و المعلومـات مكتوبـة باللغـة االنكليزية
مـن أجهـزة حاسـوب ووسـائل عـرض الكترونيـة، ، واتصـال عبـر شـبكة األنترنيت   :فر مسـتلزمات التعلـيم اإللكتروني بشـكل كـافيا تـو عـدم  -5

ا التمويـل  إلـى  مناسـب، واالفتقـار  بيانـات، وقاعـات وتأثيـث  قواعـد  البحثيـة ومؤسسات  الجامعـات والمراكـز  بـين  اتصـاالت  مـع لكـافي  و شـبكة 
 .نقـص فـي الكوادر الفنية المدربة على تشغيل و صيانة وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

المعتمدة -6 المعايير  أنها بحاجة إلجراء    :قضية  المدارس، لوجدنا  أو  الجامعـات  فـي  التعليميـة  المنـاهج والمقـررات  إلـى بعـض  فلو نظرنـا 
ت المختلفـة كـل سـنة، بل كل شـهر أحيانـا، فـإذا كانـت الجامعـة قـد اسـتثمرت فـي شـراء مـواد تعليميـة تعديالت وتحديثات كثيرة نتيجة للتطـورا

ستجد أنها عاجزة عن تعديل أي شيء فيها ما لـم تكـن هـذه الكتـب واألقـراص قابلـة إلعـادة الكتابـة   CD علـى شـكل كتـب أو أقراص مدمجة
ان ممكنـا، ولضـمان حمايـة اسـتثمار الجهـة التـي تتبنـى التعلـيم اإللكتروني ال بـد مـن حـل قابـل للتخصـيص والتعـديل  وهـو أمـر معقـد حتـى لـو كـ

 .بسـهولة، فـالتطور السـريع فـي المعايير القياسية العالمية مما يتطلب تعديالت و تحديثات كثيرة في المقررات اإللكترونية
)الهجـوم والقرصـنة علـى المواقـع الرئيسـية فـي األنترنيت ( التـي يمكـن أن يؤثر ذلك على المقررات اإللكترونية   :الخصوصـية والسـرية -7

 . واالمتحانات
  .لهذا النمط الجديد للتعلم وعدم تفاعلهم معهفهنالك مقاومة شديدة ملحوظة  :مقاومة الطالب -8
: نقـص الـدعم والتعـاون المقـدم مـن أجـل طبيعـة التعلـيم الفعالـة،  عنـي هـذا الجـزء بمـا يلـيالتسـليم المضـمون والفعـال للبيئـة التعليميـة وي -9

  .ونقـص المعـايير لوضـع وتشـغيل برنـامج فعـال ومسـتقل، ونقص الحوافز لتطوير المحتويات
  .لبعض أعضاء هيئة التدريس ضد التعلم اإللكتروني االتجاه السلبي -10
  .ألفراد المجتمع عموما  ولبعض الكوادر التعليمية بهذا النوع من التعلم فيعدم وجود وعي كا - -11
 .   wirelessوتوســـيع مجـــال االتصـــال الالسلكيعدم تـــوفير مســـاحة واســـعة مـــن الحيـــز المتـــاح علـــى شـــبكة األنترنيت  -12
  .لكيفيــــة الــــتعلم و التعلــــيم باســــتخدام االنترنت ـين والمعلمــــينلحاجــــة المســــتمرة لتــــدريب ودعــــم المتعلمـــا -13
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 على مستوى عالي من الجودة حيث أن المنافسة عالية.  الحاجة الى نشر مقررات إلكترونية -14
 طرق مواجهة التحديات واملعوقات وسبل معاجلتها املطلب الثاني

التعليم االلكتروني، وسأذكر هنا أهم ما يمكن به      تكلمنا في المطلب السابق عن تحديات رئيسة ثالثة تواجه عملية االنخراط في أجواء 
 مواجهة هذه التحديات على وجه االجمال دون التفصيل خشية االطالة، فأقول : 

 هته من خالل اآلتي:فمن الممكن مواجبالنسبة للتحدي األول:  ❖
،  في بادئ االمر نحتاج أن نراجع تصوراتنا عن التعليم، فقد ساد في القرنين الماضيين أن التعليم هو مسؤولية المؤسسة التعليمية والمدرس     

بصورة منتظمة في حد ذاته    وهو ما يتم بداخل الصفوف التعليمية، ولكن في حقيقة األمر فإن االنخراط في العملية التعليمية التقليدية والذهاب 
 ال يعتبر تعليما . 

المفهوم التعليم ُيعرف على أنه "العملية التي ُتحدث تغييرا  عميقا  ودائما  في تفكير اإلنسان وفي قدرته على القيام باألشياء"، وهذا ُيلغي  ف   
على مؤهل معّين وفقط الحصول  في  والمتمّثل  للتعليم  بالّض   ،الّسطحّي  يعني  تلك فهذا ال  تؤّثر  لم  في حال  الفّعال  الّتعّلم  إلى  الوصول  رورة 

الحيا المواقف  في  والمهارات  المعلومات  واستخدام  الّذاكرة،  في  تعلمناه  ما  دمج  يتم  يعني  فالتعليم  وبالتالي  اإلنسان،  نفس  في  تية  المؤهالت 
أو صفوف دراسية تقليدية، ولكنه عملية    امعية او غيرها،  ؤسسة تعليمية جالمختلفة، وهذا يعني باختصار أن التعليم ليس قائما  على وجود م

 أن يكون للبيت واألهل دور فعال في تعليم أبنائهم من خالل:  –وخصوصا في ظل األزمة  –ممتدة ويمكن 
 إتاحة الفرصة للتطبيق العملي والحياتي لما تعلموه جامعاتهم أو مدارسهم. -1
 تعلم مهارات ومعارف جديدة. -2
"تعليم  فاألزم     في  اإليجابي  للتدخل  اتساعا ، وفرصة  أكثر  بمنظور  التعليمية  للعملية  النظر  في  للبدء  ُتعدُّ فرصة سانحة  أنواعها  ات بشتى 

كن األبناء" من خالل التعرف على المعلومات والمهارات التي اكتسبوها في السابق، وإتاحة فرص لتطبيقها في المواقف اليومية المختلفة، ويم
 في التعرف على المراحل المعرفية التي وصلوا إليها في العلوم بأنواعها في سبل مناسبة لتطبيق تلك المعارف والمهارات. ان نحاول

فمن ،  أما بالنسبة للتحدي الثاني:   ❖
 : في ضوء اآلتيالممكن مواجهته 

 .وجود معلمين أكفاء لديهم خبرة ودراية بالتعليم اإللكتروني -بنية تحتية )بنية تقنية مناسبة ومتاحة بالفعل وجود  -1
 .التعامل مع الطلبة عن بعد في عملية تعليمية متكاملة   -2
  التي قد تصحل وتستدعي البقاء في المنازل مدة غير معلومة.  ألزماتلسبقة خطط مُ   وضع وإعداد  -3
 .التعليم اإللكتروني وضرورة ت الخاصة بالمعلمين وقناعاتهم الخاصة بجدوى التوجهاتعزيز  -4
االستفادة من المنصات التعليمية التجارية أو المجانية لتنزيل المناهج التعليمية بصورتها الكاملة على شكل وحدات ودروس ومقسمة إلى   -5

، وغيرها من البرامج  ر تطبيقات للتواصل مثل الشات أو تطبيقات زوومأسابيع وأيام، مع إتاحة الفرصة للتواصل مع المعلم وباقي الطلبة عب
 .والمنصات االلكترونية التعليمية

توجيه التدريسيين من قبل الهيئة االدارية التعليمية للتواصل مع االطلبة وفق التطبيقات المتاحة لتنزيل الدروس على بعض مواقع على   -6
المدرسة( بصورة مبسطة، مع إتاحة الفرصة عبر وسائل التواصل من خالل الهاتف أو الواتس آب أو  الشبكة )مثل موقع الجامعة او الكلية او  

 الماسنجر بين المعلم والطلبة،  
هذا يعني أن التواصل واستكمال الدروس التعليمية  و و هذا مرتبط باجتهاد المعلم ومبادرته في التواصل مع الطلبة واإلجابة على تساؤالتهم،  

 ص وتفاني المعلم.مرهون بإخال
فمن الممكن   أما بالنسبة للتحدي الثالث:   ❖

في ضوء اآلتيمواجهته 
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سوف يتقبلون بسهولة فكرة "البقاء في المنزل" في بيوتهم، فقد   الطلبةمن أكبر التحديات، ألنه من غير المنطقي توقع أن    ُيعّد هذا التحدي    
في النهاية متنفس للتعرف على األقران وقضاء الوقت الممتع معهم، وبالتالي ال بد من توقع   المؤسسة التعليمية بالنسبة للطالب عموما  كانت  

لهذا التحول.  هممن قبل –العنيفة  –المقاومة 

 في هذه المرحلة، وخاصة أنها مرحلة قد تطول. األبنائه قدمهاتأن  سرةوهو من أهم الخطوات والمساعدات التي يمكن لأل التهيئة واإلعداد -1
لكثير من الشرح والصبر وتقبل المقاومة المتوقعة من قبل األبناء، ال بد من تناول عدد من الموضوعات      يحتاج    أمر  فهو    :التهيئة  أوال :

 . مع مراعاة الفروق الفردية وقابلية االستيعاب وفهم الواقعبالشرح، 
 ومن أهم الموضوعات التي تحتاج لطرحها ومناقشتها معهم:

 وعزل األبناء عن أقرانهم، وخطورة مخالفة هذه اإلجراءات.  التربويةالمؤسسات التعليمية و األسباب التي أدت إلغالق   •
أهمية استكمال العملية التعليمية ودور التعليم )بمفهومه العام الصحيح كما أوضحنا( على تنمية مهارات ومعارف األبناء، بما يساعدهم    •

 على تكوين المالمح الشخصية الناجحة في المستقبل.
ف  • اإللكتروني  مهارات التعليم  تنمية  مثل  أخرى،  جانبية  فوائد  لهما  يكون  سوف  اإللكتروني  الفضاء  عبر  الدروس  ومتابعة  ذاته  حد  ي 

 التعرف على كيفية البحث عن المعلومات وكتابة البحوث . –التعامل مع تطبيقات جديدة  –الكتابة السريعة 
اسية وضرورية لعالم الغد، وكلما استفاد األبناء من هذه األزمة في تنمية التعليم اإللكتروني والمهارات التقنية المصاحبة له كلها أمور أس  •

 مهاراتهم التقنية بصورة فعالة، كلما مهدوا ألنفسهم فرصا أكبر وأكثر لمستقبلهم. 
االعداد     إيجابيا  إنَّ      :ثانيا :  محفزا  يكون  قد  بالمنزل  اإللكتروني  التعليم  على  المساعدة  البيئة  أمثلة  إعداد  ومن  التعليمية،  العملية  لتقبل 

 اإلعداد تلك: 
تخصيص مكان هادئ ومريح لجهاز الكمبيوتر مع إضاءة مناسبة، ومن المفيد أن تتم عملية اإلعداد بشيء من المتعة والتشويق.. كأن    •

والراحة   الهدوء  عوامل  أهمية  شرح  مع  المناسب  المكان  اختيار  األبناء  من  ا  ––يطلب  األجهزة  التقنيات توفير  كافة  توفر  ومتابعة  لمطلوبة 
 . .المساعدة )ميكروفون، سماعات، طابعة، أوراق للطباعة...(

أيضا     • فهم  األبناء،  على  قاصرا   ليس  األمر  أن  توضيح  لآلباء  االزمات  يمكن  سوف في  وبالتالي  بالمنزل،  مكوثهم  مدة  تزيد  سوف 
ومتابعة أمورهم عبر الشاشات، ويمكن تحويل موضوع إعداد المكان المناسب لمشروع مصغر يحتاجون هم أيضا  ألماكن مماثلة هادئة للعمل  

  يكون لألبناء فيه دور رئيسي.
وال بد أن يتسم األهل بالمرونة مع األفكار التي تبدو غريبة وغير تقليدية، كأن يطلب األبناء الدراسة جالسين على األرض أو ساندين   •

 ظهورهم على السرير مثال .
 . وضع القواعد الحازمة لمدة وطريقة متابعة الدروس عبر الفضاء اإللكتروني  •
المخصصة    • الجلسة  تنتهي  أن  على  نظرهم  وجهات  لسماع  الفرصة  وإتاحة  األبناء،  بمشاركة  هنا  القواعد  وضع  عملية  تتم  أن  يفضل 

 .لمناقشة القواعد الخاصة بمتابعة الدروس بعدد من القواعد المتفق عليها
 .فزات بعد إتمام وحدة كاملة أو بعد النجاح في االختباراتالمح  •

عرض هذه التحديات الثالثة للمساعدة في تحويل العملية التعليمية من النمط التقليدي إلى الفضاء اإللكتروني، إال أن قائمة التحديات   ومع    
و إدراك صعوبة هذا التحول، وأننا لن نرى تحوال  فعاال  بين ليلة  أطول من ذلك ، ولكن يجب االنتباه إلى أن من أهم األمور في هذه التجربة ه

في  وضحاها، وبالتالي فأي خطوة بسيطة من قبل األهل لمساعدة أبنائهم وتهيئتهم لهذا التحول، وأي استجابة من قبل األبناء لمتابعة دروسهم  
 .(19)ةاالستثنائيالمنزل هو مكسب ال يستهان به، في ظل تلك الظروف  

 عوامل جناح جتربة التعليم االلكرتوني املطلب الثالث
 : (20) اآلتي: هنالك عوامل ومقومات عديدة   يجب اتباعها لضمان نجاح التعليم اإللكتروني، أذكر بعضا  منها وعلى وفق  
 التهيئة االجتماعية لدى افراد المجتمع لتقبل هذا النوع من التعليم.  -1
 تصميم وإعداد هذا النوع من التعليم.ضرورة مساهمة التربويين في  -2



   

         

 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -وقائع املؤمتر الدولي األول     

 
  

  

ى نقل  توفير البنية التحتية لهذا النوع من التعليم مثل إعداد الكوادر البشرية المدربة وكذلك توفير خطوات االتصال المطلوبة التي تساعد عل -3
 التعليم من مكان إلى آخر. 

 من تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني.  وضع برامج لتدريب الطالب والمدرسين واإلداريين لالستفادة بدرجة قصوى  -4
 تحديد نوعية البرامج المستخدمة في تأليف البرمجية. -5
 تحديد استراتيجية المزج بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي.، و تحديد استراتيجية التعلم المناسبة للطالب -6
 مراعاة طبيعة المنهج والمادة العلمية. -7
 تعلمين.مراعاة حاجات الم     -8
 . اإعداد مشاريع للبرمجية يمكن تحقيقه -9

 االستمتاع باستخدام التكنولوجيا في التدريس، باإلضافة إلى الحاجة ألسلوب تدريس يالئم بيئة اإلنترنت.  -10
 . المشاركة في وضع المقررات بما يتوافق مع متطلبات التعلم القائم على اإلنترنت -11
 بعض يفضلون نموذج التعليم التقليدي.الم؛ ألن  يالتعل هذا النوع منتعزيز الرغبة لدى المتعلمين ل -12
ومساعدة هيئة التدريس في  ،  تهيئة الكوادر االدارية المساندة لتوفير تسهيالت تكنولوجية واسعة وشاملة لعرض المقررات عبر اإلنترنت -13

 عوقات التي قد تصاحب التعلم ألكترونيا .، مع تذليل كافة الصعوبات والمإعداد المواد التعليمية، وإدارة برامج الفصول االفتراضية
الفعالـة،    زيادة -14 التعلـيم  المقـدم مـن أجـل طبيعـة  فضال  عن  المعـايير لوضـع وتشـغيل برنـامج فعـال ومسـتقل،    مع تعزيز  الـدعم والتعـاون 

 لتطوير المحتويات. لزيادة فاعلية الجميع و  بكافة أشكالها الحوافز تفعيل نظام
 ؤثر على المقررات اإللكترونية واالمتحانات. تالخصوصـية والسـرية التـي يمكـن أن تعزيز جانب  -15
 . مســـاحة الحيـــز المتـــاح علـــى شـــبكة األنترنيت  ومستمرة  في واســـعةزيادة ملحوظة وفعالة و  -16
الطالب والتدريسي   -17 لدى  الثقة  على تعزيز وتنمية  للتعلم  العمل  الجديد  النمط  أفضل    معه  الجميع  تفاعل  وضرورة  لهذا  للحصول على 

اءة ُتساير التقدم التكنلوجي الحاصل في عموم العالم والسير مع ركب التقدم العالمي خدمة ل لبالد  النتائج ومن أجل رؤية مستقبلية مشرقة وضَّ
 تحقيق الرفاهية والتنمية الشاملة المستدامة واالقتصاد المتين. والعباد ل

 وغير ذلك كثير من العوامل والسبل التي  تساهم وتساعد في نجاح التعليم اإللكتروني يفتقر المجال لذكرها هنا. 
 اخلامتة واالستنتاجات والتوصيات

شاملة   آلية  يمثل  اإللكتروني  التعليم  نمط  القطاعاتإن  بمجال    -اآللية   –فهي    ،لكل  تختص  تحديث  مال  سبيل  وفي  محددة،  نخبة  او  عين 
أهميتهــا فــي تكتسب  بــرامج التعلــيم اإللكتروني    ، وألنَّ يمكننا أن نبقى عند أبوابها  وتطوير سلوكياتنا وأفكارنا بما يتماشى وعصر المعرفة  ال

واإل  الحاليالوقــت   العلميــة  الحقــول  فــي  الفكــري  النتــاج  ضــخامة  عــن  النــاتج  المعرفــي  االنفجــار  مشــكلة  تجــاوز  علــى  قــدرتها  نســانية مــن 
لمحددة، في  المختلفة، وعجز برامج التعليم التقليـدي عـن اإلحاطـة الشـاملة بالجوانـب الموضـوعية للتخصصـات المتنوعة خالل المدة الزمنية ا

وهذا ال يتأتى إال من خالل تكثيف    ،ال بد من جامعاتنا األخذ بها حتى ال تفوتها كل الفرصف  بـرامج التعلـيم الجـامعي علـى وجـه الخصـوص 
و اإلسراع نحو  بمختلف مستوياتهم التعليمية والمعرفية    طلبتنامساعينا و جهودنا و السعي نحو التحضير لها باإلعداد الجيد ألساتذتنا وتشجيع  

ة المعلوماتية في مؤسساتنا التعليمية من شبكات محلية ووطنية تربط بين مختلف األطراف في سبيل الوصول لمجتمع محاربة كل أوجه األميَّ 
التعليمية بعـد ان العراقية اليوم، االفادة من برامج التعليم االلكتروني، في تطوير العملية    يةجامعلكل الكوادر ال  ، مع   محاولة جادةالمعرفة

ـة علـــى مســـتوى تراجعـت خـالل العقـدين الماضـيين الـى درجـة كبيـرة، وبـالرغم مـن وجـود خطـوات مهمـة قـد تحققـت فـــي هـــذا االتجـــاه، خاصــ
ا فـي عمـوم الجامعـات، تـــوفير األجهـــزة والمختبـــرات، وتـــامين االتصـــال بشـــبكة االنترنـت، إال ان األسـاليب  السـائدة  التعلـيم هـي  فـي  لتقليديـة 

او ،  يعـن الكثير مـن األجهـزة والمختبـرات، التـي تـم تجهيزهـا ألغـراض التعلـيم اإللكتروني، اسـتهلكت قبـل ان يتم استثمارها بشكل حقيق  فضـال  
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االنتر   ألغراضاستخدمت   خـدمات  تقديم  األحوال  أحسن  في  منها  تســتخدم أخرى،  أخــرى  أحــوال  وفــي  الحاســوب،  لتعلــيم  مختبــرات  او  نــت، 
 .الرسـمية واألسـئلة االمتحانيـة، او قاعـات للمحاضـرات ألغــراض طباعــة الكتــب

جتمع السيما تلك الفئات التي فاتتها فرصة  فئات الم  فرصة التعليم إلى العديد من  إعطاءيوفر التعليم اإللكتروني أمكانية كبيرة جدا  في   -1
 النظر عن أسباب ذلك سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. الحصول على التعليم بغض

عن   -2 فضال   الوعي  وبث  المجتمع  لتثقيف  أداة  ليكون  به  االستعانة  باإلمكان  اإللكتروني  التعليم  أغراض    إن  في  منه  االستفادة  أمكانية 
   التدريب ومجالت أخرى في الحياة كاالستشارات الطبية مثال  وغيرها .

 .التحتية وصوال  إلى تدريب الكادر اإلداري والتعليمي ير البنيةبعدم توف ء  يعاني التعليم اإللكتروني في العراق من الكثير من المعوقات بد -3
القيادات عدم اهتمام  مع    ،لجامعيا  ضعف المعرفة في استخدامات التعليم اإللكتروني في التعليم  من  التعليم اإللكتروني  كذلك يعاني    -4

 تدريسهم.  في استخدام التعليم اإللكتروني في التدريسينبتطوير مهارات  االدارية عموما  
التعليمكذلك       -5 تكنولوجيا  بمصادر  مليئة  تفاعلية  تدريسية  بيئة  توفر  مع  عدم  الكوادر    ،  التعليم انقص  في  المتخصصة  ألكاديمية 

التعليمي في استخدام، وعدم مساعدة  اإللكتروني التدريس  المحتوى  ضعف مهارات البحث اإللكتروني ، ويصاحب ذلك أيضا   التكنولوجيا في 
 درسين.لدى الم

ضعف الدعم المادي لبرامج تدريب المدرسين على التعليم ، الى جانب صعوبة تقبل التدريب في مجال توظيف التكنولوجيا في التعليم     -6
 عدم توفر المواد واألجهزة الالزمة للتدريب في مجال التعليم اإللكتروني.، و اإللكتروني

االستفادة من التعليم اإللكتروني  باإلمكان من خاللها تخطي بعض تلك المعوقات ليتم مستقبال  خرج البحث بمجموعة من التوصيات وقد    
 بشكل أفضل السيما وان المعرفة والعلم هي أساس الحياة. 

 
   

واالتصاالت  -1 المعلومـات  تكنولوجيـا  وسـائل  اسـتخدام  علـى  والطلبـة  للتدريسـيين  تدريبيـة  دورات  إقامـة  من  اإلكثار 
 . وفق حاجاتهم وإمكانياتهموأن تكون أهداف وخطط التعليم اإللكتروني واضحة ومحددة   والبرمجيات التعليمية

وضع خطط التعليم اإللكتروني  ، و التعليم اإللكتروني وتوظيفه في التدريساألخذ برأي الخبراء والمختصين في مجال  -2
 .المؤسسات التعليمية واالكاديميةوفق اإلمكانيات المتاحة في 

وسـائل     -3 و  حواسـيب  مـن  اإللكتروني  التعلـيم  وتقنيـات  مسـتلزمات  لتـوفير  المـادي  الـدعم  بتـوفير  االهتمام  ضرورة 
ت اتصـاالت عبـر االنترنـت، وقواعـد بيانـات ومكتبـات افتراضـية مـع شبكاتها، وقاعات و تأثيث مناسب لهذا النوع من  عـرض الكترونـي، وشـبكا

 .التعليم
الهائلين   -4 المعرفي والتقني  التقـدم  لمواكبـة  فـي جامعتنـا  المتعـددة  اإللكتروني  التعلـيم  اعتمـاد وسـائل وتقنيـات  ضـرورة 

 .عتنا العراقية والجامعات العالميةولتجسير الهوة بين جام
بناء  على  وجود بعض السلبيات فـي التعلـيم اإللكتروني، فنوصـي أن ال يكـون التعلـيم اإللكتروني بديال عن التعليم  -5

ع المطبوعـة فـي بحـوثهم،  التقليدي، بل مكمال له، مع االهتمام بتوجيه الطالب الذين يستعملون أسـلوب التعلـيم اإللكتروني إلـى اسـتخدام المراجـ
المكتوبـــة البحـــوث  والقـــراءة، ووضـــع  األصـــيل  البحـــث  علـــى  الطـــالب  لتـــدريب  البحـوث  فـي بعـض  ذلـك  اشـتراط  اليـــد موضـــع   ويمكـن  بخـــط 

 .االهتمام.؛ لما لذلك من فوائد جمة
تطـورت الوســائل التعليميـة وظهـرت أنــواع جديــدة، وخصوصـا مـع  ضرورة التأكيد على دور المعلــم وتعزيـزه مهمــا  - -6

ب فيها  ويتحكم  يوجهها  إشرافه،  تحت  أو  المعلم  يـد  فـي  أداة  الحديثـة  الوسـائل  تكـون  وأن  اإللكتروني،  التعلـيم  نحـو  الحثيـث  يتناسب  التوجـه  ما 
 .وطبيعة العلوم والمرحلة والمتعلمين
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التقليدي -7 الطرق  ُمجدية ونافعة بقدر كبير حاليا   الحد من  تكاد ال تكون  بالتـدريس وهـى طـرق  الخاصـة  ة والروتينية 
لكتروني في لخلوِّها من  اإلثارة والتشويق وجذب انتباه الطالب، واألخذ بالتجارب العالمية واالتجاهـات الحديثـة فـي مجـال اسـتخدام الـتعلم اإل

 ب انتبـاه الطـالب وزيـادة نسـب الذكاء لديهم وتعديل السلوكيات غير المرغوبة بين الطالب . ضـوء البـرامج التي تعمـل علـى جـذ
 .توفير بنية أساسية قادرة على مواكبة هذا النوع من التعليم مثلما هو حادث فى الدول الغربية -8
صائصـها، والوســائل اإللكترونيــة  ينبغي أن تراعـي الدراسـات الخاصـة بـالتعليم اإللكتروني طبيعـة العلـوم الشـرعية وخ -9

 .ال يصــح أن تكــون وحــدها طريقــا للــتعلم وتخــريج المتخصصــين فــي العلــوم الشرعية
وعودة الجميع الى سابق عهدهم في جميع    لما كانت عليه قبل انتشار وباء كورونااالوضاع عموما   عودة  في حالة   -10

 هذا الوباء عن البشرية جمعاء وبمختلف بلدانهم : بإزالةوبعد عناية هللا تعالى ولطفه بعباده  بيعيطمفاصل العمل وممارسة الحياة بشكل 
موادٌ   :     هناك  تكون  بمختبرات    بأن  عملية  ممارسات  تكون  وأن  االلكترونية  والمنصات  اإللكتروني  بالتعليم  تختص  اجبارية  دراسية 

خاصة في كل مؤسسة تعليمية وتربوية وبمختلف التخصصات الطبية والعلمية واالنسانية وغير ذلك، كذلك أوصي بضرورة تعميم ذلك حتى  
االمر يعنيه  لم  من  اوو   األكاديمي  على  أعمالها  التدريسي  أنواع  وبكافة  المختلفة  الدولة  قطاعات  بذلك  وأعني  ال  ،التعليمي،  مارسات موتعلم 

التط الحياة ومواكبة  الى استمرار  ور  االلكترونية من حيث ايصال األوامر والبريد  والتبليغات والترفيعات والمكافآت وكل ما من شأنه يؤدي 
 المتسارع في العالم بشتى المجاالت.
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